
Gmina Domaniewice                                                                               Domaniewice, 14.12.2021 r. 

ul. Główna 2 

99-434 Domaniewice 

 

 

Zapytanie ofertowe na: 

,,Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Domaniewice” 

 
Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 

1 pkt. 1 ww. ustawy.  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Domaniewice zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup oleju napędowego do autobusów 

szkolnych Gminy Domaniewice”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Domaniewice 

ul. Główna 2 

99-434 Domaniewice 

NIP: 834-12-47-409 

tel. 46 830 17 60 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego do autobusów 

szkolnych Gminy Domaniewice. 

2. Dostawa polegać będzie na sukcesywnym stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, 

zakupie paliwa w wyznaczonych punktach sprzedaży wskazanych przez Wykonawcę                  

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zamawiający zastrzega sobie, iż odległość miejsc 

tankowania od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 8 km oraz zapewniony 

musi być bezpieczny wjazd na stację paliw (brak linii podwójnej ciągłej przy wjeździe). 

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo - olej napędowy do pojazdów w przewidzianym 

okresie realizacji zamówienia wynosi: 22 000 litrów. 

4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu 

zakupu mniejszej ilości oleju napędowego niż określonej w umowie. 

5. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw 

należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany 

w ofercie. 

6. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680) zgodnie z normą PN-EN 590. 

7. Podstawą do zapłaty za zakupione paliwo jest wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 

8. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 

 

 

 

 

 



IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Dokumenty wymagane od Wykonawców: 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa - załącznik nr 3. 

4. Kserokopia poświadczona za zgodność za oryginałem niezbędnych uprawnień do 

wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą 

zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę. 

4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową. 

6. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie IV zapytania ofertowego. 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2021 r. do godz. 09:00 drogą mailową na adres: 

aleksandra.sitkowska@domaniewice.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy. 

VII. WYBÓR OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień złożenia oferty 

obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest 

stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie 

każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. 

3. Proponowane kryteria oceny ofert: 

            - cena 50% 

            - rabat 50% 

Zastosowane wzory do obliczenia oferty: 

            a. Kryterium cena 

Liczba punktów = Najniższa cena przedstawiona w ofertach/Cena badanej oferty x 50 

            b. Kryterium rabat 

Liczba punktów = Rabat oferty badanej/Najwyższy oferowany rabat x 50 

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczba punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru. 

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi 

Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty albo umieści informację na stronie 

internetowej. 

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

 

 



IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1. Nie zostanie złożona żadna oferta. 

2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć 

wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 

 

 

 

                                                                               Wójt Gminy Domaniewice  

                                                                                  /-/Paweł Kwiatkowski 

 


