
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

 

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 431 000 euro (1.919.502 zł) dla dostaw i usług (zamówienia sektorowe 

art.2 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Pzp. 

 

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych poprzez 

tankowanie pojazdów służbowych oraz sprzętu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Sp. z o. o. 

 

Zamawiający: 

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, woj. Wielkopolskie, 

Strona www: www.ppk-przemet.pl,  

E-mail: ppk@ppk-przemet.pl 

Telefon: 65 6190112, fax: 65 6190112, 

NIP: 9231704591, 

REGON: 366226166 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: benzyny Pb-95, oraz oleju 

napędowego dla potrzeb Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., w okresie 

od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z zapewnieniem możliwości tankowania 

paliwa z dystrybutora Wykonawcy bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego w obrębie 

Przemętu lub oddalonego od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 7 km. Szacunkowe 

zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie 

realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: 

• Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 - około 1500 litrów 

• Olej napędowy ON - około 28 000 litrów 

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach Jakościowych.  

W przypadku stwierdzenia, że jakość paliwa jest niezgodna z wymogami Polskich Norm 



Jakościowych, Wykonawca zwraca zamawiającemu poniesione koszty badania, jakości oraz 

udowodnione koszty usunięcia skutków stosowania paliwa wadliwej jakości. Tankowania 

odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego  

w okresie trwania umowy do jej wyczerpania. Zamawiający informuje, że podana wielkość 

zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów 

co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby w takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał 

realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. 

2. Miejscem realizacji dostaw jest stacja paliw położona w gminie Przemęt, jednakże odległość 

stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 7 km.  

3. Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie do pojazdów 

Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz do sprzętu silnikowego. 

Specyfikacja pojazdów Zamawiającego z wyszczególnieniem marek i numerów rejestracyjnych 

będzie udostępniona przed podpisaniem umowy. 

4. Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji 

paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu 

wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto. W/w rabat będzie stały  

i niezmienny w czasie całego trwania umowy. 

5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie 

faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw. Dokonywane zakupy rozliczane 

będą raz w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie od 1-go do 31-go dnia danego miesiąca. 

Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną ewidencję wykonanych transakcji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na 

każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Szczegółowe warunki umowne będą przedmiotem analizy po wpłynięciu ofert i wstępnej 

weryfikacji cenowej.  

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SWZ. 

Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Cena 

podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Wykonawca 

określi cenę paliwa na podstawie cen obowiązujących w dniu 29.11.2022r. na stacji, która ma 

być miejscem realizacji zamówienia. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu  

w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania 

umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego 

rabatu. 

 



 

Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Błażej Wróblewski tel. 65 

6190112, e-mail: blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl. Zapytanie zamieszczono na stronie: 

www.ppk-przemet.pl 

 

Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając 

ceną jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu za 

zakup 1 litra paliwa. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby 

uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis 

musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. 

2. Jako wymagane załączniki do oferty, wykonawca winien załączyć: 

• kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do 

wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, 

• formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

• podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 

• podpisane oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3. 

• podpisaną klauzule RODO– załącznik nr 4. 

• dokument potwierdzający cenę sprzedaży oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Pb 95  

w wyznaczonym dniu tj. 29.11.2022 r. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2022r. do godz. 9.00 w siedzibie Przemęckiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, 

sekretariat. 

 

Kryterium wyboru oferty: 

1. Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne. 

2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 

a. Cena 90% 

b. Rabat 10% 

3. Sposób oceny ofert: 
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a. Kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta najtańsza 

uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru: 

 

                              najniższa cena przedstawiona w ofertach 

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x100 pkt x 90% 

                                                cena badanej oferty 

 

b. Kryterium „rabat” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta z 

największym rabatem uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną 

wyliczone według wzoru: 

 

                                             rabat oferty badanej 

Liczba punktów = -------------------------------------------- x100 pkt x 10% 

                                        najwyższy oferowany rabat 

 

c. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów 

wyboru. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.ppk-przemet.pl.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia postepowania 

dotyczącego dostaw paliw płynnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 

roku poprzez tankowanie pojazdów służbowych oraz sprzętu Przemęckiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o. o. 

 

Prezes Zarządu  

 

Józef Kwaśniewicz 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa. 

4. Klauzula RODO. 

http://www.ppk-przemet.pl/

