Lidzbark Warmiński dnia, 13.12.2018 r.
………………………………..
(pieczęć zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.
I. Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089) 767 75 60
fax. (089) 767 75 53
Strona internetowa: www.strazlidzbark.pl
h

e-mail: kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl
//www.kppsp-bartoszyce.prv.pl
zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa, tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim w roku 2019”.
Zapytanie ofertowe można odebrać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lidzbarku Warmińskim ul. Olsztyńska 8, I piętro pok.11 lub pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego :www.strazlidzbark.pl z zakładki Zamówienia publiczne
II. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16.) ze względu
na wartość zamówienia oszacowaną poniżej 30.000 euro
III. Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, tankowanie paliw silnikowych do pojazdów oraz sprzętu
silnikowego KP PSP w Lidzbarku Warmińskim. Ilość asortymentu wskazana została na formularzu
ofertowym - załącznik Nr 1
IV. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
2. Warunki wymagane poza ustawowymi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia jakie
powinien spełniać Dostawca.
2.1 Możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Dostawcy przez 24 godziny na dobę w stacji
benzynowej zlokalizowanej w mieście Lidzbarku Warmińskim lub jego obrębie.
2.2 Tankowanie bezgotówkowe z co najmniej dwutygodniowym okresem rozliczeniowym
2.3 Stałe utrzymanie zapasu 2 000 litrów oleju napędowego i 200 litrów benzyny bezołowiowej Pb
95- do dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim na wypadek sytuacji
kryzysowych wynikających z działań ratowniczo –gaśniczych.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia udziału w postępowaniu.
1. 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.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3. Oferta wraz z formularzem ofertowym- złącznik Nr 1
4. Podpisany wzór umowy stanowiący akceptację istotnych postanowień-załącznik Nr 2
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania
się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
2. Numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej wskazano w pkt I Zapytania
ofertowego.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Pytania muszą być kierowane na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089) 767 75 50
fax. (089) 767 75 53
5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Pan Grzegorz Radziwonik, tel. (089) 767 75 60, kom. 503764932
6. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe
chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem składania
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy
pobrali Zapytanie ofertowe bez ujawnienia źródła zapytania oraz wysyła faksem lub pocztą
elektroniczną.
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Przygotowanie oferty.
1.1 Wykonawca może złożyć jedna ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
1.2 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3.Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia
i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
1.4 Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
1.5 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

1.6 Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
1.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i zaadresować do
zamawiającego na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089) 767 75 50
fax. (089) 767 75 53
Sekretariat (I piętro.) pok. Nr 11
do dnia 27.12.2018 r. do godz. 9 00
2.Oznakowanie oferty: ”Oferta na dostawę paliw”
3.Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4.Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, świetlica
dnia 27.12.2018 r. o godz. 9 05
5.Sesja otwarcia ofert
-otwarcie ofert jest jawne
-po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana oraz cena oferty.
IX. Opis sposobu obliczania ceny
Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania)
Inne:
Cena jednego litra paliwa – benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON, podana
w formularzu dotyczy średniej ceny detalicznej /brutto/ 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95,
oleju napędowego ON, na dystrybutorze dostawcy, wyliczona wg cen obowiązujących
w dniach:
21.11.2018 r. 27.11.2018 r. 01.12.2018 r.

IX. Kryteria oceny oferty
1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium

Waga %

średnia cena za 1 litr paliwa (zł .brutto)
na dystrybutorze. Oferenta, wyliczona z ostatnich 3 okresach
obliczeniowych podanych w rozdz. IX SIWZ.

50

Stały upust cenowy (kwotowy) w stosunku do ceny detalicznej na
dystrybutorze Dostawcy w dniu tankowania proponowany w całym
okresie zaopatrzeniowym

50

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
2. Zastosowane wzory do obliczenia oferty:
Nazwa kryterium: średnia cena detaliczna za 1 litr paliwa (zł. brutto ) z ostatnich 3 miesięcy
cena oferty najniższej
---------------------------- x 50%
cena oferty badanej
Nazwa kryterium: stały upust cenowy (kwotowy) od ceny detalicznej w dniu tankowania
kwota upustu oferty badanej
---------------------------------- x 50%
kwota upustu max.
3.Sposób oceny
Średnia z ocen punktowych ceny paliw (benzyna bezołowiowa Pb 95, oleju napędowego ON ) oraz
upustu, stanowi wynik ostateczny w ocenie oferty.
4.Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów.
X. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego.

4.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy załącznik Nr.2
5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
-zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego
6.Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

XI. Załączniki
1.Formularz ofertowy wg wzoru
2.Wzór umowy

– stanowiący załącznik nr 1
– stanowiący załącznik nr 2

