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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 E95 oktanów i 

oleju napędowego, Gazu LPG, oraz różnych materiałów eksploatacyjnych i 

akcesoriów samochodowych, w tym: 

o około 6 000 litrów oleju napędowego, 

o około 2 000 litrów etyliny bezołowiowej E95 oktanów, 

o około 10 000 litrów gazu LPG 

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. 

1. Liczba pojazdów Zamawiającego zasilanych: 

o benzyną bezołowiową wynosi 11 szt. 

o olejem napędowym wynosi 3 szt. 

o Gaz LPG wynosi 7    



W czasie trwania umowy liczba samochodów może ulec zmianie. 

1. Czynności tankowania oraz realizowane zakupy materiałów eksploatacyjnych 

i akcesoriów samochodowych będą rozliczane w formie bezgotówkowej za pomocą 

kart wystawionych przez Zamawiającego lub w innej formie ustalonej z wykonawcą, 

odrębnie na każdy samochód. 

2. Rozliczenie zawartych transakcji fakturami: Za dostarczony przedmiot zamówienia 

Wykonawca będzie wystawiał faktury w terminie do 7 dni od zakończenia każdego 

okresu rozliczeniowego. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 

ostatniego dnia każdego następującego po sobie miesiąca. 

3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w ciągu 14 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. 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. 

5. Dostarczane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi wymaganiami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

6. Ocena oferty: . 

- Pb – 30 pkt - przy ocenie będzie brana cena 1 litra PB 95 po uwzględnieniu upustu 

- ON – 30 pkt - przy ocenie będzie brana cena 1 litra ON po uwzględnieniu upustu 

- LPG - 30 - przy ocenie będzie brana cena 1 litra LPG po uwzględnieniu upustu 

- odległość 10 pkt - brana pod uwagę będzie odległość stacji paliw od WORD w 

Przemyślu 

- 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. 

- Oferent podaje cenę jednego litra paliwa na dzień otrzymania, złożenia zapytania 

ofertowego tj. 23.11.2022r 

9. Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2022 r do godz. 09.00 w sekretariacie 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu w zamkniętej kopercie z 

napisem „dostawa paliwa do Word W Przemyślu”. Otwarcie ofert odbędzie się w tym 

samym dniu o godzinie 09.15 



10. Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli ceny jednostkowe brutto paliw wskazane 

w ofercie przed naliczeniem upustu nie będą zgodne z cenami obowiązującymi na 

stacji paliw tego Wykonawcy w dniu wskazanym zapytaniu ofertowym. 

11. Do chwili zawarcia umowy dostawy paliw i WORD w Przemyślu zastrzega sobie 

prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty oraz prawo 

unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 

 

 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Klauzula RODO – załącznik do zaproszenia nr 2. 

3. Wzór Umowy – załącznik nr 3 

 

 



Załącznik nr 1 

pieczęć Wykonawcy 

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

1.  

2. FORMULARZ OFERTOWY 

3. 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. Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia /zgodnie z Tabelą/    : 

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

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

tabeli: …………..............,.......... zł 

 

Lp 

Przedmiot 

zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

brutto w dniu 

23.11.2022 r. 

na      stacji 

paliw 

Upust 

(w %) 

Cena 

jednostkowa 

brutto po 

uwzględnieniu 

upustu 

Przewidywana 

wielkość 

zakupu 

Łączna wartość 

brutto 



Wykonawcy 

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

1 

1 litr benzyny 

bezołowiowej 

95    
2000 

 

2 
1 litr oleju 

napędowego 

 

   
6000 

 

3 1 litr LPG 

 

   
10000 

 

 

 

  SUMA 
 

   

 

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

..... 

Podpis i pieczęć 

Wykonawcy 

 

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

napędowego i LPG 

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

..........................................................) od ceny brutto 1 litra benzyny Pb 95, oleju napędowego, 

LPG gazu  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 …01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

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 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna do postępowań przetargowych 

Działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia 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, WORD w Przemyślu informuje, że dla danych osobowych 

przetwarzanych w tut. WORD na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub/i zgody osób, których dane dotyczą 

administratorem danych osobowych jest: 

  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Topolowej 7 

tel. 16 675-06-58, wewn. 26,  e-mail: kontakt@wordprzemysl.pl 

  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia 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 oraz innych przepisów w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

  

Mając powyższe na uwadze, WORD w Przemyślu informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne;  
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, 
 osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 
 administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: 

 przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 
 przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

  

mailto:kontakt@wordprzemysl.pl


W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

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 

lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WORD w 

Przemyślu, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych:  

e-mail  - krzysztof@wordprzemysl.pl 
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1. Załącznik nr 3 

2. Umowa (wzór) 

zawarta w dniu .............2022r. w Przemyślu pomiędzy: 

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu ul. Topolowa 7, 37-700 

Przemyśl NIP: 795-21-46-223, reprezentowanym przez Macieja Kamińskiego - 

Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………... 

 

- zwanym dalej „Dostawcą” 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, a Dostawca 

zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych, tj. oleju napędowego w ilości 

szacunkowej ok. 6 000 litrów i benzyny samochodowej bezołowiowej E 95 oktanowej 

w ilości szacunkowej ok. 2000 litrów, gazu LPG w ilości ok. 10 000 litrów, zwanych 

dalej „paliwem” oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych tj. 

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. Wielokrotne czynności tankowania i zakupu realizowane będą w formie 

bezgotówkowej oraz uwidaczniane w karcie drogowej umożliwiającej monitoring 

dokonanych transakcji zakupu. 

3. Dostawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 9 października 2015 roku 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 



4. Dostawca posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym 

zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833 t.j. z późn. zm.). 

5. Dostawca oświadcza, że dysponuje stosowną bazą stacji paliw zapewniającą realizację 

zobowiązań związanych z niniejszym zamówieniem. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od    01.01. 2023 r.    do 31.12. 2023 r. 

 

§ 3 

1. Ceną zakupu paliwa będzie cena jednostkowa brutto obowiązująca w dniu zakupu 

(tankowania) danego rodzaju paliwa na stacji paliwowej Dostawcy, obniżona o 

wysokość upustu, tj. ....... %. 

2. Informację o cenie 1 litra  paliwa w dniu tankowania Dostawca zobowiązuje się 

zamieszczać na fakturze i karcie drogowej. 

3. Ceną zakupu materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych będzie cena 

detaliczna obowiązująca w dniu zakupu na stacji paliwowej    Dostawcy, obniżona o 

wysokość upustu, tj. ...... %. 

4. Czynności tankowania oraz zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów 

samochodowych, o których mowa w § 1 ust. 2 będą odnotowywane w karcie drogowej 

wystawionej na dany samochód będący w posiadaniu Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności na rachunek bankowy Dostawcy w 

ciągu 14 dni od daty prawidłowo otrzymanej faktury. 

6. Rozliczenie zawartych transakcji fakturami: Za dostarczony przedmiot zamówienia 

Dostawca będzie wystawiał faktury w terminie do 7 dni od zakończenia każdego 

okresu rozliczeniowego. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 

ostatniego dnia każdego następującego po sobie miesiąca. 

7. Dostawca zapewnia pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu,  

z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu w momencie tankowania 

paliwa). Informacje te Dostawca załącza do faktury w formie karty rozliczeniowej. 

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na rachunek bankowy  Dostawcy kwotę wynikającą z prawidłowo 

wystawionej faktury. 

9. Dostawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z 

tytułu zamówienia mniejszej ilości paliwa , niż określona w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

10. Dostawcy przysługują odsetki ustawowe w razie niedotrzymania terminu określonego 

w ust. 6. 

§ 4 



Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże Dostawcy wykaz samochodów 

uprawnionych do tankowania paliwa oraz dokonywania zakupów materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania. 

 

§ 5 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nienależytego 

jej wykonania lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą. 

§ 6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca w 

wysokości 5 000zł (pięć tysięcy złotych). 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu 

na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

§ 9 

Dostawca  może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy 

lub podwykonawcom, jeżeli zastrzegł to w ofercie. Za działania i zaniechania podwykonawcy 

lub podwykonawców Dostawca   odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



§ 11 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny    

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Dostawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           DOSTAWCA 

 

 


