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Olecko, dnia 19.10.2012 r. 
 
Nr sprawy OCSK -3-2012  
 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

dotyczące dostaw paliw gazowych (gaz LPG – 50 litrów) i płynnych (olej napędowy ON – 5.025 
litrów) oraz materiałów eksploatacyjnych (płyn do spryskiwaczy zimowy 5 litrów, olej 

silnikowy o parametrach 10W40 1 litr, płyn chłodniczy 1 litr, płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra) 
na potrzeby szkoleń: „Operator wózka widłowego” i „Kierowca samochodu ciężarowego” 
realizowanych w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”, na stacji paliw 

pozostającej w dyspozycji Wykonawcy o wartości poniżej  14 000 euro netto 
 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 
Szanowni Państwo! 
 
W związku z realizacją projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez 
Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców J. 
Miliszewski oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, oraz w 
związku z tym, iż w ramach procedury rozpoznania rynku nie udało się porównać cen u trzech 
potencjalnych dostawców, zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego zapytania ofertowego 
na wykonanie dostaw paliw gazowych, paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby 
realizacji szkoleń: „Operator wózka widłowego” i „Kierowca samochodu ciężarowego”. 
 
Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro,  
o którym mowa w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – Prawo zamówień publicznych. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:   
Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski,  
ul. Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko  
tel. 87 520 23 36, fax. 87 520 43 00 
NIP: 8471002913, REGON: 790023779 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
1.1. Sukcesywna detaliczna dostawa paliw gazowych i płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do 

pojazdów, pozostających w dyspozycji Zamawiającego na potrzeby szkoleń: „Operator wózka 

widłowego” i „Kierowca samochodu ciężarowego” realizowanych w ramach projektu „Nowy 
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zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości: 
- gaz LPG (CPV 09122000-0) – 50 litrów, 
- olej napędowy ON (CPV 09134100-8) – 5.025 litrów, 
 
oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości: 
- płyn do spryskiwaczy zimowy 5 litrów (CPV 39830000-9) – 5 szt., 
- olej silnikowy o parametrach 10W 40 1 litr (CPV 09211100-2) – 20 szt., 
- płyn chłodniczy 1 litr (CPV 24961000-8) – 15 szt., 
- płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra (CPV 09211650-2) – 5 szt. 

 
1.2. Zamawiający zastrzega prawo do zakupu mniejszej ilość paliw, wówczas przy rozliczeniu będzie 

brana pod uwagę faktyczna ilość zatankowanego paliwa. 

1.3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej, zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego. Należność zostanie uregulowana na podstawie faktur cząstkowych 

wystawianych po realizacji danego modułu szkolenia. Obowiązywać będą następujące okresy 

rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych:  

 od 15 listopada 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. – przewidywana ilość paliwa do zatankowania: 
50 l. gaz LPG, 175 l. olej napędowy; 

 od 16 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. – przewidywana ilość paliwa do zatankowania – 
1.950 l. olej napędowy;  

 od 16 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r. – przewidywana ilość paliwa do zatankowania  
– 2.000 l. olej napędowy; 

 od 15 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r.  – przewidywana ilość paliwa do zatankowania  
– 900 l. olej napędowy. 

1.4. Stacja paliw nie może być oddalona więcej niż 3 km od siedziby Zamawiającego. 

1.5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: listopad 2012 r. – kwiecień 2013 r.  
 

3. Kod przedmiotu zamówienia: 
- CPV 09122000-0 – propan i butan, 
- CPV 09134100-8 – olej napędowy, 
- CPV 39830000-9 – środki czyszczące, 
- CPV 09211100-2 – oleje silnikowe, 
- CPV 24961000-8 – płyny chłodnicze, 
- CPV 09211650-2 – płyny hamulcowe. 

 
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, które spełniają następujące warunki, dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, z 
zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Uwaga: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
oświadczenia Oferenta. 
Nie spełnienie któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu powoduje odrzucenie oferty – tj. 
wykluczenie z udziału w postępowaniu.  
 
IV. PŁATNOŚCI 
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
2. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o 

ilość i cenę zaoferowaną w ofercie w przypadku materiałów eksploatacyjnych oraz cenę równą 
cenie brutto za 1 litr paliwa obowiązującą na stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszoną o 
udzielony rabat od łącznej wartości brutto za nabyte paliwa. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwa. 

3. Należność za realizację zamówienia zostanie uregulowana  przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  

4. Faktury będą wystawiane po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach danego okresu 
rozliczeniowego. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Należy ją złożyć pisemnie na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  
2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. Cena oferty winna być podana w 

walucie polskiej, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta wartość podana słownie. 

3. Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń.  
4. Ma być podpisana przez Oferenta. 
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5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, zaparafowane lub podpisane 
przez osobę składającą ofertę. 

6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i zaparafowane 
przez Oferenta. 

7. Zamawiający nie odpowiada za koszty przygotowania i złożenia oferty przez Oferenta.  

 
Ponadto należy dołączyć:  
1. Oświadczenia Oferenta stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do oferty. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 07.11.2012 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do 
Zamawiającego) pocztą tradycyjną, kurierską lub dostarczona osobiście na adres: Oleckie Centrum 
Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko w zamkniętej kopercie z 
adnotacją: „DOSTAWA PALIW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH – NIE OTWIERAĆ 
PRZED 07.11.2012r. godz. 12.30”. 
2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań 
nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  
 
VII. OTWARCIE OFERT  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2012 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Oleckie 
Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko. 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT  
1. Zamawiający dokona oceny złożonych (ważnych) ofert na podstawie kryterium:  

 Cena za litr oleju napędowego – max. 70 pkt 

 Rabat na zakup oleju napędowego – max. 20 pkt 

 Cena za materiały eksploatacyjne – max. 5 pkt 

 Cena za litr gazu LPG – max. 3 pkt 

 Rabat na zakup gazu LPG – max. 2 pkt 

2. Przy ustalaniu ceny bierze się pod uwagę całkowity koszt realizacji zamówienia. 
 
3. Ocena kryteriów dokonywana będzie w następujący sposób: 
3.1 punkty za cenę litra oleju napędowego oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową 
(brutto) przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 70 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się 
według wzoru: (cena najniższa/cena badanej oferty) x 70 pkt. = ilość pkt. dla badanej oferty. 
3.2 punkty za rabat na zakup oleju napędowego oblicza się przyjmując za podstawę rabat najwyższy 
przyznając mu maksymalną ilość punktów, tj. 20 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według 
wzoru: (rabat badanej oferty/rabat najwyższy) x 20 pkt. = ilość pkt. dla badanej oferty. 



           
Projekt „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

3.3 punkty za cenę materiałów eksploatacyjnych oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę 
ofertową (brutto) przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 5 pkt. Punkty dla pozostałych ofert 
oblicza się według wzoru: (cena najniższa/cena badanej oferty) x 5 pkt. = ilość pkt. dla badanej 
oferty. 
3.4 punkty za cenę gazu LPG oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową (brutto) 
przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 3 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według 
wzoru: (cena najniższa/cena badanej oferty) x 3 pkt. = ilość pkt. dla badanej oferty. 
3.5 punkty za rabat na zakup gazu LPG oblicza się przyjmując za podstawę rabat najwyższy przyznając 
mu maksymalną ilość punktów, tj. 2 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: (rabat 
badanej oferty/rabat najwyższy) x 2 pkt. = ilość pkt. dla badanej oferty. 
3.6 Po podsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez każdą z ofert we wszystkich kryteriach 
otrzyma się ofertę z największą ilością punktów, czyli najkorzystniejszą. 
3.7 Oferenci zostaną umieszczeni na liście wg liczby uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej. 
W przypadku niezawarcia umowy z wybranym Oferentem, jej rozwiązania lub konieczności zastępstwa 
umowa zostanie podpisana z kolejnym Oferentem z listy. 
3.8 O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożą ofertę. 
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 
1. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Oferent podpisze umowę 
cywilnoprawną, której wzór Zamawiający dostarczy Oferentowi niezwłocznie po wyłonieniu oferty.  

2. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 19-400 Olecko, Aleje Lipowe 3. 

 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju 

Ziemi Oleckiej www.fundacja.olecko.pl  
 
Dodatkowe informacje dotyczące oferty będą udzielane pod numerami telefonu 87 520 23 36,  
698 986 157 oraz za pomocą e-mail: ocsk_jm@o2.pl. 
 
XI. ZAŁĄCZNIKI  
1. Formularz cenowy oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego. 
2. Oświadczenie Oferenta stanowiące Załącznik nr 1 do oferty. 
3. Oświadczenie Oferenta stanowiące Załącznik nr 2 do oferty. 
 
 
 

Jerzy Miliszewski 
                                                                                                       Kierownik Ośrodka  

 
 
 
 
 

http://www.fundacja.olecko.pl/

