
  
                                                                                                 Bluszczów, dnia 7.12.2021 r. 

              
Znak sprawy:  SP.26.8.2021 
 
         

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  
 

1. Zamawiający: Gmina Gorzyce, adres: 44-350 Gorzyce przy ul. Kościelnej 15, NIP 647-18-13-
220, reprezentowana przez Katarzynę Ciuraj – Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Bluszczowie, adres: 44-362 Rogów, ul. Wiejska 8 działającą na podstawie upoważnienia              
nr ORG.0052.0134.2016 wydanego przez Wójta Gminy Gorzyce zaprasza do złożenia                
ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie w roku 2022 w ilości 27500 
litrów.  

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
a. przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup wraz z transportem) oleju opałowego 

lekkiego do ogrzewania Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie 
w ilości 27500  litrów o następujących parametrach: 

i. wartość opałowa oleju nie może być niższa niż 42,6 MJ/kg 
ii. zawartość siarki nie może być większa niż 0,1 % (m/m) 
iii. według posiadanych właściwości olej opałowy winien nosić barwę czerwoną 

4. Wymagania dodatkowe: 
a. warunki udziału w postępowaniu: 

i. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

ii. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonawca winien wykazać, 
że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywał minimum 
1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 70000,00 (brutto) w ciągu 
1 roku 

iii. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia 

iv. firma w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej 
5. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r 
6. Okres gwarancji:      
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w 

Bluszczowie, 44-362 Rogów, ul. Wiejska 8 (sekretariat) do dnia 13.12.2021 r. do godz. 
14.00 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, 
44-362 Rogów, ul. Wiejska 8 (sekretariat) dnia  14.12.2021 r.  

9. Informacje dodatkowe: 
a. ilość dostarczonego oleju może ulec zmianie i jest uzależniona od warunków 

atmosferycznych (w formie zmian do umowy) 
b. informacje na temat posiadanych zbiorników oraz sposobu rozładunku oleju opałowego 

- 4 zbiorniki po 2000 litrów; rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie 
c. dostawy będą realizowane w dni robocze szkoły oraz w godzinach pracy szkoły. 

Dostawy winny odbywać się partiami w terminach uzgodnionych z zamawiającym 
d. rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości 

rzeczywiście zatankowanego oleju (wg wskazania przepływomierza) 
e. dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana w temperaturze rzeczywistej 
f. zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktury drogą elektroniczną 
g. zgodnie z zapisami ustawy o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego 

z obniżoną stawką akcyzy jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej 
opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany 
z przeznaczeniem do celów opałowych. Zamawiający wystawi takowe oświadczenie na 
cały okres trwania umowy 



h. cena 1 litra oleju opałowego ma uwzględniać koszt załadunku/rozładunku (tankowania) 
i transportu 

i. cena ofertowa powinna być podana w złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana 
i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza 

j. prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami  ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego 
podatku VAT 

k. wykonawca zobowiązany jest do okazania atestu lub świadectwa jakości 
dostarczonego oleju opałowego 

l. olej opałowy winien posiadać parametry techniczne co najmniej takie jak określone 
w zapytaniu cenowym 

m. zamawiający może zlecić badanie oleju. W przypadku dostarczenia oleju niezgodnego 
z przedmiotem zapytania koszt badań jakości ponosi wykonawca 

n. w przypadku dokonania kontroli i stwierdzenia, iż olej nie spełnia parametrów 
określonych w zapytaniu wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany w ciągu 2 dni 
lub zamawiający zażąda obniżenia ceny o 50% wartości danego zamówienia brutto 

o. wadliwa partia oleju powinna zostać wymieniona na olej właściwej jakości. Koszty 
związane z usunięciem wadliwego oleju ze zbiorników ponosi wykonawca 

p. w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną: 

i. w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy 

ii. za zwłokę w dostawie każdorazowej partii oleju w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki 

q. zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez wykonawcę z przyczyn, za które w całości odpowiedzialność ponosi zamawiający 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy 

r. strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

s. w sprawie ustalenia terminu podpisania umowy skontaktujemy się z wykonawcą 
telefonicznie 

10. Informacje na temat negocjacji ceny: nie dotyczy 
11. Możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy: Tak 
12. Warunki płatności: faktura VAT płatna przelewem z terminem płatności 30 dni od daty 

wpłynięcia jej do zamawiającego 
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Dyrektor – Katarzyna Ciuraj 
14. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, 

złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zamówienia 
15. Kryterium wyboru oferty stanowi 

a. Cena – 100% 

16. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była 
cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena 
będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej. 

17. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli oferta cenowa (kosztorys ofertowy) z najniższą 
ceną, przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 
lub występują inne ważne przyczyny, w świetle których udzielenie zamówienia nie leży w 
interesie zamawiającego 

18. Inne informacje – do oferty ( załącznik nr 1) należy dołączyć: 
a. kalkulację zamówienia opracowaną na podstawie opisu i warunków zamówienia. 

Wykonawca winien podać w ofercie łączną cenę netto obliczaną na podstawie ceny 
hurtowej ogłaszanej przez PKN ORLEN w dniu 30.11.2021 r. z uwzględnieniem marży 
bądź upustu, VAT i cenę brutto dostawy (załącznik nr 2) 

b. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                       

c. oświadczenie wykonawcy, że oferowany olej opałowy jest zgodny z odpowiednimi 



normami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim 
powinny odpowiadać paliwa ciekłe (załącznik nr 3) 

d. dane dotyczące podwykonawcy - jeżeli korzysta z usług podwykonawcy (załącznik nr 4) 
e. doświadczenie w zakresie wykonawstwa (załącznik nr 5) 
f. koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, uwzględniającą okres obejmujący wykonanie zadania 
g. aktualne świadectwo legalizacji odmierzacza paliw ciekłych zamontowanych 

w pojazdach do przewozu paliw 
h. parametry techniczno–jakościowe proponowanego oleju opałowego (świadectwo 

jakości) 
i. pełnomocnictwo (jeżeli działa przez pełnomocników) 

19. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią:  
a. oferta 
b. kalkulacja zamówienia opracowaną na podstawie opisu i warunków zamówienia 
c. oświadczenie wykonawcy, że oferowany olej opałowy jest zgodny z odpowiednimi 

normami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim 
powinny odpowiadać paliwa ciekłe 

d. dane dotyczące podwykonawcy - jeżeli korzysta z usług podwykonawcy 
e. doświadczenie w zakresie wykonawstwa 
f. harmonogram dostaw 

 

 
 
 
 
         .......................................................... 

  (data i podpis Zamawiającego) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


