ZAPYTANIE OFERTOWE
poniżej 30.000 euro

ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, Al. Wojska Polskiego
19, 76 - 100 Sławno, tel: 59 810 5370, fax. 59 81063 97, www.kppspslawno.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu KP PSP Sławno od
01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. w systemie bezgotówkowych
elektronicznych kart paliwowych

Termin składania ofert:
Oferty cenowe należy składać do 19.08.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 tylko i wyłącznie
drogą elektroniczną na adres e-mail: m.skalski@kppspslawno.pl
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: etyliny Pb 95 oraz oleju
napędowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie do
31.08.2021 r., z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych
kart paliwowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w
przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 - około
6.000 litrów
Olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 - około 20.000 litrów.
Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb
Zamawiającego w okresie trwania umowy, do jej wyczerpania. Zamawiający informuje, że podana
wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu
zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby, w takim wypadku Wykonawca nie będzie
żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.
Zakup paliw dokonywany będzie na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na
terenie całego kraju, z tym, że co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w obrębie granic
administracyjnych miasta Sławno oraz ze względu na liczne tankowania wynikające z pełnej
gotowości operacyjnej PSP odległość stacji paliw od siedziby KP PSP przy Al. Wojska Polskiego 19
(trasa dojazdu liczona: od bramy Zamawiającego do dystrybutora) nie może być większa niż 3 km.
Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24
godziny na dobę we wszystkie dni miesiąca.
Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie do
samochodów służbowych i sprzętu KP PSP w Sławnie za pomocą elektronicznych kart paliwowych
wystawionych na KP PSP w Sławnie, tzw. „na okaziciela”.
Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji
paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu/rabatu
wyrażonego w %, naliczanego od ceny brutto. W/w upust/rabat będzie stały/niezmienny w czasie
całego trwania umowy.
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie
faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw. Dokonywane zakupy rozliczane będą 2
razy w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie od 1-go do 15-go i od 16-go do 31-go dnia
danego miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną ewidencję
wykonanych transakcji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji na
swoich stronach internetowych.
Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 4 kart na okaziciela (z
możliwością zwiększenia ich ilości) niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w
ciągu 15 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy. Dokonanie pierwszej transakcji przy
użyciu karty rozpocznie działanie całego systemu tankowania bezgotówkowego. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych w trakcie
obowiązywania umowy.

W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty paliwowej, Wykonawca, po
telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego, dokona natychmiastowego zablokowania
karty. Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia. Za kartę nową lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci opłatę zgodną z cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek wydać
ją Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego
zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw, na
każde wezwanie Zamawiającego.
Uprzedzając szereg zapytań informuję, iż szczegółowe warunki umowne będą przedmiotem
analizy dopiero po wpłynięciu ofert i wstępnej weryfikacji cenowej. Wartość przedmiotu umowy nie
przekracza 30.000 euro, wydatek nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych. Na tym etapie
zapytania nie ma konieczności dopytywania o bardzo szczegółowe warunki umowy. Będzie to
przedmiotem ustaleń z wybranym wykonawcom.
CO MUSI ZAWIERAĆ OFERTA
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
b)
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne - t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki - co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.
c)
Dokument potwierdzający cenę detaliczną /brutto/ 1 litra etyliny Pb95 i oleju napędowego
ON na dystrybutorze stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy położonej najbliżej siedziby
Zamawiającego, wg cen obowiązujących w dniu tj. 12.08.2019 r. (np. wewnętrzny raport cen
wykonawcy, kopia paragonu, itp.).
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
st. asp. Marcin Skalski – starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich w KP PSP w Sławnie,
Al. Wojska Polskiego 19; tel. 59 810 63 96, w godz. 8.00 - 15.00.
mł. bryg. Dariusz Szperlak - Z-ca Komendanta Powiatowego KP PSP w Sławnie, Al. Wojska
Polskiego 19; tel. 59 810 63 94, - w godz. 8.00 - 15.00.

-

KRYTERIUM WYBORU OFERTY
cena
warunki umowy i obsługi kart flotowych

………………………………………….
(dane wykonawcy / pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nasza cena detaliczna /brutto/ 1 litra etyliny Pb 95 i oleju napędowego na dystrybutorze wg cen obowiązujących w
dniu 12.08.2019 r. * wynosiła:
Cena detaliczna na dzień
Rodzaj paliwa
12.08.2019 r. w zł brutto
za 1 litr
Etylina Pb 95 (E5)
Olej napędowy ON (B7)
zgodnie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi cenę paliwa w danym dniu (12.08.2019 r.) na dystrybutorze
stacji paliw położonej najbliżej siedziby Zamawiającego, tj. w Sławnie na ul. ……………………………………..
Cena ta zostanie ujęta poniżej w tabeli nr 3 jako cena jednostkowa brutto.
2. Zobowiązuję się zastosować stały rabat w wysokości:
a)
Etylina Pb 95 (E5)
- ……………….% od ceny brutto /na 1 litr/
b)
Olej napędowy ON (E7)
- ………………..% od ceny brutto /na 1 litr/
3. Przewidywana cena ofertowa wynosi zatem:
Asortyment /
Rodzaj paliwa

Szacunkowe
zużycie

1

2

Etylina Pb 95
(E5)

6000 litrów

Olej napędowy
ON (B7)

20000 litrów

Wydanie
i użytkowanie
kart
paliwowych

4 sztuk

Rabat j.w.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

3

4=(2x3)

w % (od ceny)
5

Cena ofertowa w zł
z uwzględnieniem
rabatu cenowego
(Wartość brutto po
rabacie)
6

Razem:
Słownie łączna wartość brutto (cena ofertowa):
………………………………………………………………………………………………….
4. Oferowane przeze mnie paliwa odpowiadają wymaganiom obowiązujących norm i są zgodne są z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2015 r. poz. 1680 ze zm.). Zapewnie tankowanie bezgotówkowe z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym.

………………………………………….
( podpis i imienna pieczątka wykonawcy)

* W załączeniu dokumenty potwierdzające cenę paliwa w danym dniu na dystrybutorze stacji paliw, w której planowane
jest najczęstsze tankowanie pojazdów (położona najbliżej siedziby Zamawiającego).
UWAGA: Wszystkie ceny i wartości muszą być zaokrąglone zgodnie z zasadami matematyki do dwóch miejsc po
przecinku!

