
Nr sprawy: ZP.271.1.1.2021.KM   

Bobolice.25.05.2021 r. 

Zapytanie ofertowe 

 I.     INFORMACJE  OGÓLNE 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach 

 zaprasza do składania ofert na:  

„Sukcesywną dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego wraz  

z użyczeniem zbiornika dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bobolicach”. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach 

ul. Reymonta 3 

76-020 Bobolice 

NIP:  499 068 07 56 

tel. 943187409 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.  

2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk-

_bobolice   

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GZK Sp. z o.o.  z siedzibą  –  

w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76 – 020 Bobolice, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego 

wraz z użyczeniem zbiornika dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w 

Bobolicach. , prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gzk%1f%1f_bobolice
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk%1f%1f_bobolice


6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego 

wymaganiom jakościowym według normy PN EN 590: 2013 oraz Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 09.10.2015r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1680 ze zm.) do udostępnionego w formie dzierżawy na okres trwania umowy bezciśnieniowego, 

dwuściankowego naziemnego, zbiornika z tworzywa sztucznego na magazynowanie dostarczanego 

oleju napędowego o pojemności 2500 l (zwanego dalej zbiornikiem paliwa) umieszczonego przez 

Wykonawcę na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bobolicach. 

2.  Zbiornik paliwa zgodny z normą CE winien być wyposażony w urządzenie pomiarowe dozujące 

paliwo, oraz spełniać wymagania dla danego typu zbiorników potwierdzone Protokołem badania 

sprawdzającego wystawionego przez UDT. 

Parametry minimalne zbiornika: 



 Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230V) o wydajności max 56 l/min. 

 Przepływomierz analogowy lub cyfrowy o maksymalnym dopuszczalnym odchyleniu pomiaru 

+/- 1 %.  

 Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.  

 Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze zintegrowanym 

czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.  

 Czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z instalacją cysterny rozładunkowej.  

 Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym.  

 Pistolet automatyczny, samoodcinający z wężem giętkim o dł. min. 4 m – 6 m. 

 Mechanizm zabezpieczenia przed przelaniem.  

 Pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wewnętrznym) o średnicy 4".  

 Króciec wlewowy 2", 

 Od powietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.  

 Przyłącze uziemienia. 

 

Termin dostawy zbiornika na olej napędowy: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje odpłatności za dzierżawę zbiornika a utrzymanie jego sprawności 

technicznej należy do Wykonawcy zamówienia przez cały okres trwania umowy. 

4. Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi do 22000.00 litrów w okresie 

obowiązywania umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności od 

potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do 

roszczeń finansowych Wykonawcy. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw paliwa na podstawie informacji telefonicznej 

od Zamawiającego nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. 

 

6. Dostawa paliwa będzie realizowana przez legalizowane urządzenie pomiarowe zainstalowane w 

pojeździe Wykonawcy, a wskazanie licznika będzie podstawą do wystawienia faktury sprzedaży. 

 

7.  Płatność za zakupiony olej napędowy dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie na 

podstawie faktury wystawianej na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego, określoną w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U.2008 Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.), oraz za warunki techniczne. 

9.  Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

  - Wykonawca określi nr telefonów kontaktowych i numery fax. oraz inne dane niezbędne dla 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego a także 

zmianę jego warunków bez podania przyczyny. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 



2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej z 

odroczonym terminem płatności do 21 dni. 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: gdy Wykonawca posiada aktualną 

koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi 

niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z 

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 716) 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,  

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

1) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1); 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru 

stanowiącego (Załącznik nr 2); 

3) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi  

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 

strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 

a)  pisemnie na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach , 76-020 Bobolice, ul. 

Reymonta 3 

b) faksem na numer: 943187409 

c)  drogą elektroniczną na adres: gzk.sekretariat@bobolice.pl 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule informację: „Sukcesywna 

dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego wraz z użyczeniem zbiornika dla Gminnego 

Zakładu  Komunalnego Sp. z o.o. w Bobolicach”. 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Krzysztof Misztal tel. 602354391 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania, w jęz. polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy), 

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 



3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę 

umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do 

oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane 

przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VI Zapytania ofertowego; 

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty 

,kuriera ,lub umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bobolice ): Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w 

Bobolicach , 76-020 Bobolice, ul. Reymonta 3. Do dnia 07.06.2021  do godz. 10:00   Oferty 

należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do 

zbiornika magazynowego wraz z użyczeniem zbiornika dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. w Bobolicach” nie otwierać przed 07.06.2021r. godz.10:00, 

sekretariat pok. Nr 3. 
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z 

o.o. w Bobolicach , 76-020 Bobolice, ul. Reymonta 3 w dniu 07.06.2021r. godz. 10:15 . 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty brutto za szacunkową ilość oleju napędowego ON tj. 22.000 

litrów i podaje stały upust i marżę. 

2. Wykonawca oblicza cenę ofertową brutto za 22000.00 litrów oleju napędowego ON poprzez 

skorygowanie o zaoferowany upust lub marżę ceny hurtowej netto 22000.00 litrów oleju 

napędowego ON ogłoszonej publicznie na stronie internetowej LOTOS w zakładce hurtowe 

ceny paliw – olej napędowy EURODIESEL aktualnej w dniu  31.05.2021 r. o godz. 12.00 i 

powiększonej o należny podatek VAT .  

3. Określona w ofercie korekta ceny (upust lub marża) dla oleju napędowego nie może ulec 

zmianie w czasie trwania umowy. 

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością (po zaokrągleniu) do dwóch 

miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z Wykonawcą w walutach 

obcych. 

5. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonać z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 

przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół a od 5 do 9 w górę. 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 

7. Ceną oferty jest kwota (wartość brutto) wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

8. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

9. Zamawiający ustala, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto za przedmiotowe 

zamówienie do kwoty kosztów w oparciu o faktyczne ilości zakupionego przedmiotu umowy, 

wyliczone w formie iloczynu stawki za 1 litr brutto (oleju napędowego) x ilość litrów. 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami: 

 

 Cena ofertowa - 100% 

 

Sposób oceny ofert: 



Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium zawarte w Zapytaniu ofertowym, 

przyznając każdej ofercie od 0 do 100 pkt. 

 

Oferowana cena - maksymalnie 100 pkt.  

Najniższa cena ofertowa - 100 pkt.      

 

Pozostali oferenci otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły: 

 

Yn = (Cmin/ Cn) x 100 

 

Gdzie: 

Yn  - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie, 

Cn  - cena ofertowa ocenianej oferty. 

1. 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 Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

2. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie 

polskiej. 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                               

                                                                            

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty – wzór Załącznik Nr 1 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik Nr 2 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 


