
Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowyci" 

PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2022 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 

o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, 

a niższej niż 130.000 złotych netto 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ł .owiczu, 
ul. Podrzeezna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 750196838 

NIP: 834159319 

Tel./rax (046) 837 03 44. 667-855-886 

e-mail: pcprlowicz@wp.pl 

zaprasza do złożenia oferty w poniższym zakresie : 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na dosttiwe oleju napędowego poprzez, 
sukcesywne zaopatrywanie pojazdów zamawiającego, w związku z realizacją projektu 
„Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPŁD.09.()2.01-l()-B00.5/21 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ł.ód/'.kiego na lala 2014-2020, 
w ramach Osi Priorytetowej 09- lX Włączenie Społeczne. 02-IX.2 „Usługi na rzecz o.sób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Podtizialania 01-IX.2.1 „Usługi 
społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Un i Łuropej.skiej w ramach 
Łuropejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie 
pojazdów zamawiającego. 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego (ON), o parametrach 
nie gorszych niż PN-HN 590+Al :2017-06. w ilości maksymalnie 9000 lilrów (średnio ok. 
500 litrów miesięcznie), w ramach sukcesywnych tankowań pojazdów Zamawia:ącego, 
w okresie od dnia podpisania umowy, do 30.06.2023 r. 
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2) Tankowanie do pojazdów Zamawiająeego winno odbywać się wyłącznie do zoiornika 
paliwa pojazdu. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dosiawy określonego 
w pkt. 1 według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec 
Zamawiającego z tego tytułu. 

4) Paliwa będące przedmiotem dostawy muszą spełniać nomy obowiązujące w Polsce 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Hnergii z dn. 27 września I018r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U . 2018 poz. 1890). 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiająeego za wady oleju napędowego 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego nowodu 
strat. Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

6) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonavvca prowadzore będą w złotych 
polskich. 

7) Zamawiający wymaga, ze względów organizacyjnych i ckonomiczusch. ;ib\ dostawy 
realizowane były na stacji paliw Wykonawcy położonej w mieście ł.occiez, czynnej 
codziennie (7 dni w tygodniu) w godzinach co najmniej 8:0()-2();()(). 

8) Zamawiający przewiduje waloryzację (zmianę ceny) za zakupiony dej w przypadku 

każdorazowej zmiany wysokości ceny oleju u producenta. Zmiana dotjczy zarówno 

podwyższenia, jak i obniżenia ceny. 

Waloryzacja ceny oleju będzie dokonywana w ten sposób, że cena jednostkowa brutto 

zakupu każdej partii oleju (tankowania) nie może być wyższa w stosun cu do ceny brutto 

w dniu tego tankowania oleju u producenta P K N ORldśN. niż pierwotna cena 

jednostkowa zakupu brutto zawarta w ofercie w stosunku do ceny producenta P K N 

ORŁEN w dniu będącym ostatecznym terminem składania ofert lub w prz.) padku braku 

takiej ceny w tym dniu. ceny z dnia bezpośrednio poprzedzającego ten dzień. 

Strony ustalą ten stały współczynnik zawierając umowę i bęc / ie on obo\\ iązywał w całym 

okresie jej trwania. 
9) Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany 
do przedstawienia wraz z dostawą na żądanie Zamawiającego aktualnego świadectwa 
jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego 
laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy 
lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. 
- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy. 
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będa upoważnione ilo kontaktów 
i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając dane kontakto A C . 
Zamawiający nie ponosi odpow iedzialności za szkody wy ządzonc przez W ) k( nawcę 
lub osoby którymi się on posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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Wykaz pojazdów i osób uprawnionych przez Zamawiającej.) do odbioru paliw stanowić 
będzie załącznik do umowy. 

10) Odbiór towarów odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bczgolówkowo, 
rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności: - catę tankowania, -
rodzaj pobranego paliwa. - ilość zatankowanego paliwa. - markę i nr lejes.racyjny 
pojazdu/ markę urządzenia. - potwierdzenie osoby pobierającej. R o / I czenic zawartych 
transakcji odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie wystawionych iaktir V A T . 
Zapłata należności za pobrane paliwo realizowana będzie przelewem na konto 
Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. 

4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 
czerwca 2023 r. lub do wyczerpania planowanej każdej z ilości określonych w pkt. 3 ppkt. 
1 lub do wyczerpania wartości przedmiotu zamówienia, w zależności, które ze zdarzeń 
wystąpi wcześniej. 

5. K o d y C P Y : 

09100000-0 Paliwa, 

09134100-8 Olej napędowy 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie sj^ełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zanniwienia 
- ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami c ekłymi 
wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U . 
z 2021 r. poz. 716 ze zm.). w zakresie obrotu paliwami będący ni przedmiotem zam:Swieni. 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku Zimawiający żąda 
aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentów aotvs i erd żujących 
ww. uprawnienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę). 

3. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i llnansowej mogącej budzić 
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto 
wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłos/uiio upadłości; nie zalegają 
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne Itib zdrowotne -
ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania otertowego. 

4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 4 
oświadczenie). 

Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełniii/nie spełnia na podstawie 
oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty. 

0 
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7. Termin składania ofert: 04.02.2022r., godzina 09:00 
8. Miejsce i sposób składania ofert: 

a. Wykonawca może złożyć tylko Jedną kompleksową ofertę, /.awicrającą Jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. 

b. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, 
e. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
d. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. 
e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
f. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisane przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy do reprezentowania llnny 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenią oferty 
lub osobę upoważnioną. Upoważnienie do podpisania oferty wii no być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z, dokumentów załączonych do niią. 

g. Zaleca się, by oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była na kolejno 
ponumerowanych stronach i spięta w sposób uniemożliwiający je j dckomp etację. 

h. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą bye parafowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

i . W przypadku, gdy do oferty, w formie za łąc / r ików. dołączone sći kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za /.godność z oryginałem" przez 
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 

j . Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostałts złożona po ter minie, 
k. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamaw iaiącego do ciokonania wyboru 

Wykonawcy. 
1. Zamawiający zastrzega, że może nie wybroć żadnej ofeny. zamknąć 

lub unieważnić postępowanie bez podania przyczy n. 
m. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu 

do składania ofert mogą zostać zmienione, o e/ym zostanie przekazana 
informacja na stronie internetowej Zamawiająeego. 

n. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna 
oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, 

o. Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego 
wyniku albo o zamknięciu przelai-gu bez dokonania wyboru. 

1. Oferty należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodz inę w l.owiezu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat) 
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b) za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Powiatowe Uentrum Pomocy Ftodzinie 
w ł.owiczu. 

c) za pomocą narzędzia baza konkurencyjności 
https://bazakonkurencvjnosci.lunduszeeuropeiskie.gov.pl/ 

2. Oferty należy składać do dnia 04.02.2022 r., do godziny 09:00. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firma) i idresem 
Wykonawcy oraz zaadresowana wg. następującego wzoru: 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie v\ ł.owiczu 

ul. Podrzeezna 30 

99-400 ł .owicz 

Oferta na : 

świadczenie usługi na dostawę oleju napędowego poprze;^ sukcesywne zaopat-ywanie 
pojazdów zamawiającego, zgodnie z realizacją projektu „1 owiekie Cenirum Usług 
Środowiskowych" w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa t.ódzkiego współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nie otw ierać do 04.02.2022 r., do godziny 09:30 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane / przygotowaniem 
i złożeniem oferty. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2022 o godz. 09:30 w pokoju nr 4 w s edzibie 
zamawiająeego 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji -szczegółowych warunków 
udziału w zamówieniu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30. 99-400 Łowicz 

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Anna Więcek -tel. 667-855-886, e-mail: peprlowicz.annaw@o2.pl 

10. Kryteria wyboru oferty i zasady dokonania oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

i T ^ -n^ HK:\ 
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C E N A - 100% 

Olej napędowy jest towarem ogólnie dostępnym o określonych przepisami powszechnie 
obowiązującymi standardach jakościowych. Polska Norma s/ezegotowo określa parametry 
przedmiotu zamówienia czyli standardy jakościowe odnoszćiee się do wszy stkich istotnych 
eeeh przedmiotu zamówienia, dlatego zastosował kryterium „cena" o wadze 100% 
(odpowiednio art. 246 ust. 2 ustawy Pzp). 
Obliczenie kosztu cyklu życia w celu ustalenia kryteriów innych, niż cena jest niezasadne 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, który jest materiałem jednoraz.owo, w krótkim 
okresie czasu po dostawie, bezpowrotnie zużywalnym, nie powoduje zużye a energii innych 
zasobów, gdyż sam jest wystandaryzowanym nośnikiem energii. Wystandaryzowany, 
jednolity dla wszystkich wykonawców jest także sposób nabycia przedmiotu zamówienia-
Koszty wycofania z eksploatacji, zbierania, recyklingu- nie występują, (odpowiednio art. 245 
ust. 3 Ustawy Pzp). 

2 . Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: 

Wp = 100% X 100 pkt X Cn / Cb 

gdzie: 

100 pkt - maksymalna ilość punktów do zdobycia 

Wp- wartość punktowa: 

Cn - najkorzystniejsza cena spośród ważnych ofert (najniższa). 

Cb - cena badanej oferty. 

3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (z najniżsi^ą ceną) zastanie uznana za 
najkorzystniejszą, 

4. Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się dc dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania j Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z odpowiednimi regulacjami \'Ai oraz ustawą- PZP, do 
ceny oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Tak uzupełniona cena będzie podstawą do 
dokonania oceny oferty w zakresie kryterium ,,eena". 

11. Dokumenty jakie powinien złożyć wykonawea zamówienia: 

a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- pkt 6 ust. 3 Zapylania. 
d) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowN ch- załącznik nr 3 

^ ® -M2?V 



a F M r ; ? n f f c t i » Rzeczpospolita 3!|t — f r Unia E jropejska I ^ H 
Europejskie _ _ | p^.^J m todzklB : . „ g e . . | C , ,Tp^,.,. W 
Program Regicnplr.v ^ ^ ^ ^ ^ H ^0 I H M ^ H 

12. Warunki Gwarancji 
Należyte wykonanie usługi 

13. Warunki Transportu 
Nie dotyczy 

14. Warunki umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 

15. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyłonienia 
wykonawcy podania przyczyn. 

2. Złożenie jednej ważnej of erty umożliwia wyłonienie Wykonawcy 
3. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wył^rancmu zgodnie 
z zasadą konkurencyjności zamówień dodatkowych lub u/.uprehriająeyeh. w- okresie 3 lat 
od udzielenia zamówienia podstawowego. 

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunkiSw zamówienia oraz ceny za 
jego wykonanie. 

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. Zamawiając;/ zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. 

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród po/ost.ilvch ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

16. Załączniki: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 
Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
Załącznik 4 Oświadczenie o braku powiązania 
Załącznik 5 Wzór umowy 

Projekt „Łowickie Centrum Ustug Środowiskowych" 

Rodzinie 

Fowicz dn. 27.01.2022 r. (podpis Kierownika / .amawiająecgo) 


