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............................................ 
                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego 

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

 

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

 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy  4/2015r. 

 

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza  

do złożenia oferty na: zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7 000 l rocznie                    

dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach                               

miasta Ciechanowa. 

2. Przedmiot zamówienia: zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7 000 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-09134200-9 

3. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Wymagany okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego  

TBS Sp. z o. o.  - DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1. 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji : jw., tel. (023)672-23-04. 

6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: 

a/ 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 

b/ 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: 

- na każde życzenie Zamawiającego musi być wydany atest jakości oleju napędowego, 

-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 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: 

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

- 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,  

-  oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS, 

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 nr 1 ) 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 4/2015 na zakup oleju napędowego dla potrzeb Zamawiającego”. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 04.02.2015 roku, do godziny 

10
00

 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.                      

w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter (sekretariat). 

 

 

 

 

 

 

                                                         ……………………………….. 

                                                         /podpis Zamawiającego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 od daty 

podpisania umowy za kwotę:  

 

cena netto 1l  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. 

 

Termin płatności /minimalny 21dni/: …………. dni 

Zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .......................................................................... .......................... 

Stanowisko ...........................................................................................................  

Telefon...................................................Fax................................................. ........ 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


