Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1
............................................
pieczęć zamawiającego

............................................................
nazwa i adres wykonawcy

.............................................................
.............................................................
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy 04/2019r.
1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza
do złożenia oferty na: zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7000 l rocznie
dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych
w granicach miasta Ciechanowa.
2. Przedmiot zamówienia.
Zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiającego
z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa. Wymaga
się miesięcznego rozliczenia za pobrany u oferenta olej napędowy przez Zamawiającego,
poprzez wystawienie faktur na koniec każdego miesiąca. Nie wyklucza się, iż Zamawiający
będzie nabywał u oferenta inne akcesoria samochodowe takie jak: oleje silnikowe, płyny
hamulcowe, płyny do chłodnic itp., wówczas dopisywane one będą do faktur miesięcznych
za olej napędowy.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 09134100-8 Olej napędowy.
3. Opis wymagań:
1) Paliwa muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) oraz obowiązujące normy PN-EN.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wybrana oferta obowiązywała będzie od 15.02.2019r. do 14.02.2020r.
5. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego i informacji: w siedzibie zamawiającego
TBS Sp. z o. o. - DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.
6. Kryteria oceny oferty:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
1) Cena 1 litra oleju napędowego obowiązująca w dniu składania ofert – 80%
Sposób punktowania: od 1 do 80 pkt. według wzoru:
C=Cn/Cb*80 gdzie:
C - liczba punktów za kryterium ceny
Cn – najniższa cena 1 litra oleju napędowego
Cb – cena 1 litra oleju napędowego oferty badanej
2) Stały upust od ceny jednostkowej obowiązującej w całym okresie umownym wyrażony
w procentach – 20%
Sposób punktowania od 1 do 20 pkt. według wzoru

U=Ub/Un*20 gdzie:
U – liczba punktów za kryterium stałego upustu.
Un – najwyższy upust od ceny jednostkowej.
Ub – upust od ceny jednostkowej oferty badanej.
Oprócz kryteriów i warunków przedstawionych w niniejszej dokumentacji przetargowej
do treści umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia:
a) na każde życzenie Zamawiającego musi być wydany atest jakości oleju napędowego,
b) każdorazowa zmiana ceny w górę oleju napędowego wymagać będzie pisemnego
uzasadnienia, do którego załączona będzie kserokopia dokumentu źródłowego
stanowiącego podstawę podwyższenia ceny przez producenta,
c) zmiany cen oleju napędowego u producenta w dół będą odpowiednio stosowane
u oferenta,
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym
w przypadku:
a) sprzedaży oleju napędowego złej jakości,
b) podwyższenia średniej dziennej ceny sprzedaży oleju napędowego ponad miesięczny
wskaźnik wzrostu cen publikowany przez GUS w wydanym co miesiąc i informatorze
statystycznym.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Dostawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
d) oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa,
e) zaparafowany projekt umowy,
f) klauzula informacyjna – załącznik nr 3.
8. Z wyłonionym Dostawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych
w zapytaniu ofertowym i ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty
(załącznik nr1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący
sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Dostawcy, z adnotacją „Zapytanie
ofertowe nr sprawy 04/2019 na zakup oleju napędowego dla potrzeb Zamawiającego”.
11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2019 roku, do godziny
12,00 w siedzibie Zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter (Sekretariat).

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18
www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się do sprzedaży oleju napędowego dla potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy
za kwotę:
cena netto1l oleju napędowego ...........................................................................zł
(słownie: .................................................................................................................)
podatek VAT........................................................................................................zł
cena brutto 1l oleju napędowego..........................................................................zł
(słownie: .................................................................................................................)
Udzielam stałego upustu od ceny jednostkowej netto obowiązującej w całym okresie umownym w
wysokości: …….. %
Najbliższy punkt sprzedaży znajduje się w odległości ………..km od siedziby Zamawiającego.
Oświadczam, że
1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. oferowane paliwo spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09 października 2015r. z późn. zm.
Termin płatności /nie krótszy niż 30dni/: …………. dni
Zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia w okresie 15.02.2019r. - 14.02.2020r.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................
Zastrzeżenia oferenta
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

_____________________________________
(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Załącznik nr 2

Projekt umowy
Zawarta w dniu ………2019r. w Ciechanowie pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000112949 ,
NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu

- Łukasza Lewandowskiego

a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. reprezentowanym przez:
…………………………….. - …………………………..
w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści :
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju napędowego dla potrzeb pojazdów Zamawiającego w cenie:
……………..zł/l + podatek VAT 23% tj. …………………zł razem …………….. zł/l brutto.
słownie: ………………………………………….
2. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia stałego upustu w wysokości …………% od ceny jednostkowej oleju
napędowego. Stały upust będzie obowiązywał w całym okresie umownym.
§2
Sprzedaż paliwa następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
§3
Zamawiający będzie odbierał towar własnym transportem i na własny koszt.
§4
1. Dostawca wystawiać będzie fakturę VAT w cyklu miesięcznym za faktycznie pobraną ilość oleju napędowego
wykazaną w asygnacie rozliczeniowej danego miesiąca z terminem płatności ……… od daty przyjęcia faktury
przez Zamawiającego.
2. W przypadku zakupu u Dostawcy innych akcesorii samochodowych typu olej silnikowy, płyny hamulcowe,
płyny do chłodnic itp. – dopisywane one będą do faktur miesięcznych za olej napędowy.
3. Wysokość ceny sprzedawanego oleju napędowego nie będzie wyższa niż obowiązująca cena detaliczna
u Dostawcy w dniu dokonywania sprzedaży.
4. Każdorazowa zmiana ceny w górę oleju napędowego wymagać będzie pisemnego uzasadnienia, do którego
załączona będzie kserokopia dokumentu źródłowego stanowiącego podstawę podwyższenia ceny przez
producenta.
Zmiany cen oleju napędowego u producenta w dół będą odpowiednio stosowane u Dostawcy.
5. Należność będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto Dostawcy
…………………………………………………. w terminie ………. od daty otrzymania faktury.
§5
1.Dostawca zobowiązuje się sprzedawać olej napędowy dobrej jakości.
2. Na każde życzenie Zamawiającego musi być wydany atest jakości oleju napędowego.

§6
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 15.02.2019r. - 14.02.2020r.
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym w przypadku :
- sprzedaży oleju napędowego złej jakości,
- podwyższenia średniej dziennej ceny sprzedaży oleju napędowego ponad miesięczny wskaźnik wzrostu cen
publikowanych przez GUS w wydanym co miesiąc informatorze statystycznym.
3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniu na
koniec miesiąca kalendarzowego.
1.
2.

§7
Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§9
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 10
Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
1/ Oferta dostawcy –załącznik nr 1

AKCEPTACJA DOSTAWCY:

Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt
z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym wykonania sprzedaży oleju
napędowego dla potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w
informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);

3.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane
osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze
spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym
prawidłowe zarządzanie spółką.

4.

Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez
5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto
Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.

5.

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie
rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:
Data i Podpis …………………………………………………..

