
 

                                               

 

pieczęć zamawiającego 
ZO/  5  /2019                                                                                                 Szelment, dnia 05 lutego 2019 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający: WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16-404 Jeleniewo, Szelment 2   

Zaprasza do złożenia ofert na: dostawę oleju opałowego lekkiego  w ilości ok. 20 000 l do kotłowni 

WOSiR Szelment sp. z o.o. położonego w Szelment 2, gmina Szypliszki, powiat suwalski, poczta 16-

404 Jeleniewo. 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa oleju 

napędowego  w ilości ok. 10 000 l do WOSiR Szelment sp. z 

o.o. położonego w Szelment 2, gmina Szypliszki, powiat 

suwalski, poczta 16-404 Jeleniewo.  

Dostarczany olej musi odpowiadać normom PN-EN 590 

oraz przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23). 

Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju 

napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej 

wspomnianych normach oraz w załącznikach do 

Rozporządzenia. 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

Sekretariat do dnia   13.02. 2019 r. do godz. 12.00 

lub wysłana na adres mailowy Zamawiającego:  

biuro@wosir-szelment.pl 

Termin otwarcia ofert:  13.02.2019 godz. 12.30 

Warunki płatności: Przelew -14 dni 

Kryteria wyboru oferty: 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującym kryterium:       
 Ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie cena brutto 

za 1 litr oleju napędowego. 

 Cena 1 litra oleju napędowego obliczona i przedstawiona 

powinna być według poniższych wzorów: 

 = Cnc 

Cnc + V = Cb, gdzie: 
Cn – cena netto producenta oleju za 1000 litrów na 
podstawie wydruku ze strony internetowej  



 

na dzień 07 lutego 2019 r., wyrażona w PLN.  
M/U – stała marża (dodana) lub stały upust (odliczany) od 
ceny netto producenta - koncernu  PKN Orlen.   
Jest to wartość wyrażona w procentach - stała w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cnc – cena netto całkowita po uwzględnieniu marży lub 
upustu za 1 litr oleju. 
V – obowiązująca stawka podatku VAT. 
Cb – cena brutto za 1 litr oleju. 
 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Gałażyn 

Sposób przygotowania oferty: 

 

1.Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik Nr 1. W formularzu ofertowym 

powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola , w 

szczególności oferta powinna : 

a)być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

b)zawierać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, 

c)zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i 

adres e-mail osoby wyznaczonej do reprezentowania 

Wykonawcy. 

2.Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć : 

a) - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu  -Załącznik nr 2 

b) Załącznik Nr 3 

c) Aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu, 

świadectwo legalizacji autocysterny. 

3.Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone 

pieczęcią firmową oferenta i podpisem osoby    

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadkach uzasadnionych specyfiką 
przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę. 
 

□ TAK 
X      NIE 

 

         

 

……………………………………… 

         Data i Podpis osoby upoważnionej 

 

 


