
 
    DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  BETANIA W LUBLINIE 

20-718 Lublin, al. Kraśnicka 223,  tel./fax (081) 466 55 85 
      tel. (081)  466 55 86 wew. 26   

 
 
        Lublin, dnia 06-12-2018r. 

 

 

 

DPSB.DAG.3438.12.2018 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza 

 do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Bezgotówkowy zakup paliwa 

do samochodów służbowych oraz maszyn rolniczych w okresie od  01.01.2019r. do 

31.12.2020r.” 

 

(Na podstawie Zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie” z dnia  31 października 

2018r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej 

„Betania” w Lublinie). 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa na podstawie 

przekazanych klientowi kart paliwowych w okresie od 01-01-2019r. do                     

31-12.2020r.  
2. Zakup paliwa będzie realizowany sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy. 

3. Szacunkowa ilość paliw: 

 Olej napędowy – 2 300 litrów 

 Benzyna Pb 95 -  212 litrów 

4. Okres rozliczeniowy zakupu paliwa: pół miesiąca (od 1 do 15 i od 16 do 30 dnia 

danego miesiąca kalendarzowego) 

5. Przyznany limit kredytowy: 1 000 zł. 

6. Opłata za karty paliwowe – 0 zł. 

Faktury wystawione na  

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-

257-58-11;  

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej "Betania" w Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 

Lublin  

Kryteria oceny ofert: 100%  - wielkość rabatu od ceny dnia. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 –  określony rabat od ceny paliwa dnia  

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. Klauzula informacyjna  

 



Miejsce i termin składania oferty: 

1. Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Betania” w 

Lublinie al. Kraśnicka 223 w terminie do 13.12.2018r. lub osobiście w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Bezgotówkowy zakup paliwa na podstawie przekazanych 

klientowi kart paliwowych w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2020r.” do godz. 

12
00

 w pok. Nr 017 w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.   

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

5. Formularz oferty  cenowej można pobrać na stronie internetowej 

www.dpsb.bip.lublin.eu w zakładce zamówienia publiczne. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grażyna Zabielska,                          

Dariusz Komorowski – nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86,                                               

adres e-mail: zamowienia@betania.lublin.eu 

 

 

 

          

  

        Dyrektor 

        Domu Pomocy Społecznej 

        „BETANIA” w Lublinie 

           mgr Grażyna Zabielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


