
Przemyśl, dnia 15.03.2017r. 

WOA 332.03.17 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 

do złożenia oferty na dostawę paliw do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w miarę pojawiających się potrzeb,  dostawa paliw 

płynnych, tj. benzyny samochodowej bezołowiowej E 95 oktanów i oleju napędowego, oraz różnych 

materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, w tym: 

 około 6000,00 litrów oleju napędowego,  

 około 10 000 litrów etyliny bezołowiowej 95 oktanów, 

Podawana wyżej ilość litrów paliwa w skali 12 miesięcy jest jedynie prognozą i Zamawiający nie 

jest tymi ilościami związany. 

W ramach materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych Zamawiający będzie 

dokonywał zakupów w szczególności: olejów silnikowych, płynów do spryskiwacza letnich i 

zimowych, płynów: do układu chłodzenia, do układu wspomagania, uszlachetniających do oleju 

napędowego zabezpieczający przed zamarzaniem, żarówek samochodowych, płynów do czyszczenia 

i konserwacji tapicerki, środków do czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza samochodu, płynów 

i środków do czyszczenia zewnętrznych elementów samochodu, odświeżaczy powietrza do 

samochodu oraz innych akcesoriów i środków czystości.  

2. Liczba pojazdów Zamawiającego zasilanych: 

 benzyną bezołowiową wynosi 14 szt. 

 olejem napędowym wynosi 2 szt.   

W czasie trwania umowy liczba samochodów może ulec zmianie. 

3. Czynności tankowania oraz realizowane zakupy materiałów eksploatacyjnych  

i akcesoriów samochodowych będą rozliczane w formie bezgotówkowej za pomocą kart 

wystawionych przez Zamawiającego odrębnie na każdy samochód.  

4. Rozliczenie zawartych transakcji fakturami: Wykonawca będzie wystawiał faktury  

za dostarczony w okresie rozliczeniowym przedmiot zamówienia. Ustala się następujące okresy 

rozliczeniowe od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia 

miesiąca. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, materiałów 



eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego 

pojazdu w momencie tankowania paliwa) będzie dołączany do faktury. 

7. Dostarczane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi wymaganiami określonymi Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

8. Ocena oferty: . 

- Pb – 50 pkt - przy ocenie będzie brana cena 1 litra PB 95 po uwzględnieniu upustu  

- ON – 40 pkt - przy ocenie będzie brana cena 1 litra ON po uwzględnieniu upustu  

- odległość 10 pkt 

- oferent, który przedstawi najlepsze warunki w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów 

z każdego kryterium. Za drugie miejsce otrzyma o cztery punkty mniej od maksymalnej liczby 

punktów w danym kryterium. Za trzecie miejsce otrzyma sześć punktów mniej od maksymalnej 

liczby punktów w danym kryterium. Czwarte i pozostałe miejsca otrzymają po 10 punktów mniej z 

każdego kryterium.  

 

Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2017 r do godz 10.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Przemyślu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pieczęć Wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

 

Oferta  

na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych  i akcesoriów do samochodów 

egzaminacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu  

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

REGON……………………………….. ……..  NIP…………………………………… 

tel. ................................................ fax............................................. e-mail …………………………………… 

 

1. 1.Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia /zgodnie z 

Tabelą/  : 

2. odległość stacji paliw od Word w Przemyślu …................... km 

cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) – z pozycji „SUMA” poniższej tabeli:  

  

…………..............,.......... zł 

Tabela 

Lp 
Przedmiot  

zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

brutto w dniu  

16.03.2017 r. 

na   stacji 

paliw 

Wykonawcy 

Upust  

(w %)  

Cena 

jednostkowa 

brutto po 

uwzględnieniu 

upustu 

Przewidywana 

wielkość 

zakupu 

Łączna wartość 

brutto 

  a b c =a-(a x b) d e =c x d 

1 
1 litr benzyny 

bezołowiowej 

95 

   10 000  

2 1 litr oleju 

napędowego 

 

 
  6000  



  SUMA  

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

2. Oświadczenie o oferowanym upuście od ceny brutto 1 litra benzyny Pb/95 i oleju 

napędowego 

Oferuję stały procentowy upust w wysokości ........... % (słownie: ..........................................................) od 

ceny brutto 1 litra benzyny Pb/95 i oleju napędowego  obowiązującej na stacji paliwowej w dniu 

tankowania. Oferowany upust obowiązuje przez cały okres realizacji umowy. 

3. Oświadczenie o oferowanym upuście na oferowane materiały eksploatacyjne i akcesoria 

samochodowe 

Oferuję stały procentowy upust w wysokości ...... % (słownie: ................................) na oferowane materiały 

eksploatacyjne i akcesoria samochodowe od cen detalicznych obowiązujących na stacjach paliw 

Wykonawcy w dniu ich zakupu.  

4.  Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję termin realizacji zamówienia –od 21.04.2017 r. do 21.04.2018 r. 
W przypadku gdyby ze względów proceduralnych nie było możliwe podpisanie umowy do 21.04.2017 r. 

akceptuję termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

5.  Oświadczenie o akceptacji warunków płatności 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego we wzorze umowy warunki 

płatności za realizację zamówienia.  

6. Oświadczenie o możliwości bezgotówkowego sposobu rozliczania transakcji 

Oświadczam, że posiadam możliwość ewidencji pobranego paliwa oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych 

i akcesoriów samochodowych i bezgotówkowego sposobu rozliczania transakcji. 

7. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych 

realizacji zamówienia 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8.  Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia 

podwykonawcom  

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom zgodnie z 

poniższym zestawieniem * 
 

Lp. Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

  

* wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 



 

Przemyśl, dnia 15.03.2017r. 

Zestawienie Stacji Paliw, którym wręczono zaproszenie do złożenia oferty na dostawę Paliw do Word w 

Przemyślu wraz z cenami z dnia 16.03.2017r. 

 

 

1. ………………………………………………….. 

 

 

2. ………………………………………………….. 

 

  

3. .....………………………………………………. 

 

 

4. ………………………………………………….  

 


