ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
„WODOCIAGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
tel. 12 281-16-62, 12 281-24-23
e-mail: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl

II.

Określenie trybu zamówienia: Zapytanie ofertowe

III.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup paliw płynnych dla „ Wodociągów Niepołomice” sp. z o.o.
OPIS ZAMÓWIENIA
Specyfikacja szacunkowa:
1. ON – 65 300 litrów
2. Pb 95 – 5 600 litrów
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Zamawiający zastrzega możliwość zamiany liczby obsługiwanych w ciągu roku samochodów
i sprzętu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości litrów paliwa:
a) zmniejszenie ilości litrów zakupionego paliwa bez skutków finansowych tj. odszkodowania
b) zwiększenie ilości litrów paliwa w wyniku zmiany ceny paliw na niższe w ramach kwoty wynikającej
z oferty, przy zachowaniu warunków wynikających z oferty.
c) zwiększenie ilości litrów paliwa do 20% wartości zamówienia przy zachowaniu warunków
wynikających z oferty (wysokość rabatu).
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia ewentualnej umowy w postaci weksla własnego in blanco
wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Warunkiem przystąpienia do składania ofert jest posiadanie stacji paliw na terenie gminy Niepołomice
w odległości do 10 km od głównej siedziby spółki „ Wodociągi Niepołomice” ul. Droga Królewska 27,
32-005 Niepołomice.
Sprzedaż paliwa Zamawiającemu będzie odbywała się bezgotówkowo, za pomocą dokumentów WZ/ i lub
kart paliwowych Zamawiający będzie odbierał paliwo bezpośrednio na stacji poprzez tankowanie.
Sprzedawcy będzie przysługiwało (za wykonanie Umowy) wynagrodzenie wyliczone w ten sposób, że
cena jednostkowa obliczona będzie jako dzienna cena sprzedaży ze stacji Sprzedawcy, obniżona
o podany w ofercie rabat.

_____________________________________________________________________________________________
„ WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o. o. zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000340804, NIP: 6832044382, Regon: 121018294,
BDO: 000031102, kapitał zakładowy 52 769 300,00 zł, nr konta: 98 1160 2202 0000 0001 4846 0741

IV.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:
09132100-3 – benzyna bezołowiowa (Pb 95),
09134100-8 – olej napędowy (ON)
Warunki zmiany umowy: zgodnie z projektem umowy.

V.
VI.

Realizacja zamówienia:
1. Termin realizacji: od dnia 15.06.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.

VII.

Uwagi:


VIII.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen, zgodnie ze zmianami na detalicznym rynku paliw przy
zachowaniu stałości zaoferowanego rabatu.

Treść oferty powinna zawierać co najmniej:
nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..….;
adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….;
NIP ………………………………….;
Regon: ………………………………..;
nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………….……………….;
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego sprzedaży paliw płynnych
dla „ Wodociągów Niepołomice” sp. z o.o. w okresie od dnia 15.06.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
za:

cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ……….............................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: …………..........................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:..............................................................................................................zł.

wyliczoną zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do formularza cenowego , które stanowią integralną część
oferty.
Podane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz uwzględniają
ewentualne rabaty (jeśli Wykonawca takie przewidział należy opisać w załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego).
IX.

Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020 r.
b) warunki płatności : przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
c) ……………………......................................,
d) ...................................................................,
3. Oświadczam, że:
 Oświadczam, że zapoznałam(em) się z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy (w tym
również wprowadzonymi zmianami i odpowiedziami na pytania) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
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Oświadczam, że posiadam stację paliw w odległości nie przekraczającej 10 km od siedziby
Zamawiającego tj.; „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. ul. Droga Królewska 27 32-007 Niepołomice.
Stacja zlokalizowana jest pod adresem: ………………………………………………………………………………………,
godziny pracy stacji:………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi (benzyną bezołowiową 95 i olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755) lub równoważne uprawnienia
do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95
i olejem napędowym ON). Zobowiązuję się do ich przedłożenia na wezwanie Zamawiającego.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłam(em) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*
1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………………………………………………………..
data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka Wykonawcy

Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem- skan
z pieczątką, datą i podpisem osoby upoważnionej) na Formularzu Oferty wraz z załącznikami,
do dnia 23.05.2019 r. do godz. 12.00,
w przypadku listu zapakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
i opatrzonej napisem: Rozpoznanie cenowe na zakup paliw płynnych dla „ Wodociągów Niepołomice”
sp. z o.o.
Wszelkie pytania należy kierować na adres: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl. Zamawiający
niezwłocznie odpowie na nie, pod warunkiem że wpłyną do Zamawiającego nie później niż do dnia
17.05.2019 r., odpowiedzi zamieści na stronie internetowej www.wodociagi-niepolomice.pl
w zakładce pod nazwą : Zapytania ofertowe.
Zamawiający nie ma obowiązku odpowiedzi na pytania, które wpłyną po w/w terminie.
X.

Termin otwarcia ofert: 23.05.2019 r . godz. 12.30

XI.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
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Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim
o najniższej cenie łącznej wyliczonej na podstawie wzoru:

postawionym

wymogom

Cena - waga: 100 %
Sposób obliczenia ceny:
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) * 100 * waga
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena podana w ofercie

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeśli cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o czym
poinformuje Wykonawców, którzy złożą oferty.
XII.

UWAGI: Oferta która nie będzie zawierała pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostanie
odrzucona.

XIII.

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Dodatkowych
informacji
w
zakresie
nr tel.: 12 28 12 423.

zapytania

udziela

Monika

Sendor

pod

Załączniki:
1. Projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz sprzętu do tankowania)
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez
„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.
3. Załącznik nr 2 – ceny paliw
4. Załącznik nr 3 – kalkulacja ceny ofertowej

.
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