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KG.261.1.2022       Data: 13.06.2022 r. 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu 

o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł 

na tankowanie bezgotówkowe paliwa 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

NABYWCA:   
Gmina Lublin 

plac Króla Władysława Łokietka 1 

20-109 Lublin 

NIP: 946 257 58 11 

ODBIORCA:  

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego 

al. Jana Długosza 10a 

20-054 Lublin 

tel. 81 466 40 22, 23    

e-mail: poczta@zss.lublin.eu 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

1. Tankowanie bezgotówkowe paliwa na stacjach wykonawcy w okresie od 

01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.. 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych: 

 

KOD CPV Rodzaj produktu j.m. Ilość szacunkowa 

09132100-4 

Benzyna 
bezołowiowa 

(wymagania określone w 

Polskich 

Normach Jakościowych) 

litr 500  l/m-c 

 

III. WYMOGI: 

 

1. Tankowanie na wyznaczonych stacjach Wykonawcy pojazdów będących 

własnością Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego 

w Lublinie. 

2. Tankowanie do kanistrów przez dwie imiennie wskazane osoby (nazwiska 

upoważnionych osób będą podane w załączniku do umowy). 

mailto:poczta@zss.lublin.eu
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3. Stacje paliw znajdują się w odległości nie większej niż 4 km od 

siedziby Zamawiającego, Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława 

Syroczyńskiego al. Jana Długosza 10a, 20-054 Lublin. 

4. Dostawy paliw będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowego 

tankowania pojazdów. 

5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu 

bezpłatnych kart paliwowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania 

paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez 

Wykonawcę bez dodatkowych kosztów. 

7. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). 

8. Określana ilość paliwa jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zakupu większej lub mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić 

podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości 

paliwa faktycznie zakupionego podczas realizacji umowy. 

9. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, wymaganych przepisami - koncesje.   

10. Wystawianie faktury zbiorczej nie częściej jak 2x w miesiącu nie rzadziej jak 

1 x w miesiącu z terminem płatności 14 dni od dnia sprzedaży, 

uwzględniającej proponowany przez Oferenta upust procentowy. Za datę 

sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

11. Dopuszczamy przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 

 

IV. FORMA OFERTY 

1. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie 

długopisem. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi 

być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku reprezentowania 

wykonawcy przez osobę upoważnioną należy dołączyć stosowne 

upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

4. Oferta powinna zawierać proponowany wzór umowy 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących postępowania. 
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V. INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE DOSTARCZENIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym i dostarczyć do sekretariatu 

(pokój 11) Zespołu Szkól Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego 

w Lublinie  al. Jana Długosza 10a do dnia 24.06 2022 r. do godz. 10
00:

 

 w formie papierowej (podpisaną i opieczętowaną, zamkniętą w kopercie 

z wyraźnym napisem: OFERTA PRZETARGOWA),  

 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: ePUAP lub adres 

e-mail: administracja@zss.lublin.eu (opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub skany opieczętowanych i podpisanych dokumentów). 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

3. Termin otwarcia ofert 24.06.2022 r. godz. 10
30

. 

 

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym "Formularzu 

ofertowym” stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, który zawiera stosowne pole 

do określenia: 

W tabeli 1. 

1.1. Cena jednostkowa brutto (obowiązująca na stacji Wykonawcy w dniu 

23.06.2022 r.) dla benzyny PB-95. 

1.2. Rabatu udzielonego od cen jednostkowych brutto w % - stałego w całym 

okresie umowy. 

2. Cena powinna obejmować wszelkie prace, niezbędne do realizacji zamówienia, 

w tym. 

 podatki 

 koszty. 

3. Cena musi być wyrażona w złotówkach polskich. Tak obliczana cena będzie 

brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1.  Kryterium wyboru oferty: maksymalna ilość - 100 pkt. 

Cena 60 pkt. 

Upust 40 pkt. 

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena (cena  brutto: 

za 1l PB95 z dnia 23.06.2022 r. bez upustów) proporcjonalnie wg wzoru: 

maksymalna ilość punktów - 60 pkt. 

 

cena najniższa   

-------------------------- x 60 pkt. 

cena badana 
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3. Sposób przyznawania punktów w kryterium upust (upust w % udzielony 

w czasie trwania umowy proporcjonalnie wg wzoru: maksymalna ilość 

punktów – 40 pkt. 

 

upust badany w % 

--------------------------          x 40 pkt.  

upust największy w % 

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i 

upust. 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z DOSTAWCĄ  

Michał Borowicz – Kierownik Gospodarczy 

tel. 733 110 170, e-mail: administracja@zss.lublin.eu  

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie 

za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w treści proponowanej umowy w 

przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, a Wykonawca wyrazi na tę zmianę 

zgodę. 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2. Klauzula RODO - Załącznik nr 2 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

bez podawania przyczyn. 

 

UWAGI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego. 

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 130 000,00 zł - podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze. 

zm.). 

 

 

DYREKTOR 

 

               Ryszard Morawski 


