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ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.)
zaprasza do skladania ofert na Dostawe^ paliwa oraz uslugi mycia samochodow sluzbowych
bedqcych na wyposazeniu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENiA
1. Przedrniot zamowienia obejmuje dostawe paiiwa (oleju napedowego (ON) i benzyny

bezofowiowej (Pb95)) oraz usfuge mycia samochodow sluzbowych na stacjach
paliwowych Wykonawcy w systemie bezgotowkowego realizowania transakcji przy
uzyciu Kart paliwowych o zasiegu krajowym, wystawionych na numery rejestracyjne
samochodow sJuzbowych bed^cych na wyposazeniu Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Usluga mycia samochodow obejmuje mycie z woskowaniern i odkurzaniem.

2. Dostawa paliwa oraz usiugi mycia samochodow sluzbowych bed^ realizowane
sukcesywnie w rniare potrzeb Zamawiajqcego na terenie kraju.

3. Dostawa paliwa oraz usiuga mycia samochodow bedzie sie odbywala
bezgotowkowo, a bezposrednio po tankowaniu lub myciu zostanie wystawiony
dokument WZ (lub podobny, mozliwe rowniez elektroniczne potwierdzenie zakupu
poprzez dostep ze strony internetowej lub inne) zawieraja.cy m.in. nastepuj^ce dane:
1) w przypadku tankowania paliwa:

a) oznaczenie stacji paliw, na ktorej odbyio sie tankowanie,
b) ilosc I rodzaj zatankowanego paliwa,
c) numer rejestracyjny tankowanego samochodu,
d) date tankowania,
e) cene zakupionego paliwa.

2) w przypadku ustugi mycia samochodu:
a) oznaczenie stacji paliw, na ktorej odbyio sie mycie,
b) dat§ I zakres wykonanej ustugi,
c) numer rejestracyjny mytego samochodu

4. Maksymalna ilosc paliwa jaka zostanie zakupiona w czasie obowl^zywania umowy to:
1) olej napedowy - nie wiecej niz 17 500 I.
2) benzyna bezoiowiowa 95 oktanowa - nie wiecej niz 7 500 I.

5. llosci podane w pkt 4 sa, maksymalne i Zamawiaja.cy nie jest zobowi^zany do zakupu
calej ilosci paliwa wymienionej powyzej, a Wykonawcy nie bedzie przyslugiwato z
tego powodu zadne roszczenie w stosunku do Zamawiaja,cego,

6. Dostawa paliwa oraz usiuga mycia pojazdow musi bye dostepna caiodobowo we
wszystkie dni tygodnia co najmniej na trzech stacjach paliw zlokalizowanych w
miejscowosciach: Bydgoszcz, Toruh, Wloclawek - w kazdej miejscowosci co najmniej
jedna stacja czynna caiq dobe.



Wymagania Zamawiajqcego:
1. Wykonawca zagwarantuje, ze tankowane paliwa beda. spelniac kryteria okreslone w

Rozporza.dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 roku w sprawie
wymagah jakosciowych dla paliw ciektych oraz norm PN-EN 590:2013-12 i PN-EN
228:2013-04.

2. Zakup paliwa oraz usluga mycia bed^ rozliczane po cenach dnia z miejsca zakupu z
uwzglednieniem udzielonego opustu przez Wykonawce.
Wielkosc udzielonego w ofercie opustu bedzie obowi^zywaia przez caly okres
realizacji umowy.

3. Zamawiaja^cy przekaze Wykonawcy list? pojazdow nalezqcych do Zamawiaja.cego w
dniu zawarcia umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiaja.cemu wykaz stacji, na ktorych bedzie sie odbywac
tankowanie w dniu zawarcia urnowy.

5. Istnieje mozliwosc zastosowania tzw. kart paliwowych, jesli ich cena zostanie
wliczona w cene paliwa lub zostana^ wydane bezplatnie.

6. Z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta umowa.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiaj^cy wymaga, aby Zamowienie zostafo wykonane w terminie od 01.02.2019 r. do dnia
31.01.2020 r.

III. WARUNKI PiLATNOSCI
Podstawa zaptety: faktura.
Faktury VAT za transakcje dokonane przez Zamawiaja.cego z uzyciem Kart paliwowych wystawiane
b^dq przez Wykonawce dwa razy w miesiqcu, tj. za okres od 1-ego do 14-ego oraz od 15-ego do
30/31-ego kazdego miesi^ca wraz z wydrukiem zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym.
Wykonawca zagwarantuje dostarczenie prawidlowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiaja,cego
w terminie 7 dni przed uplywem terminu platnosci.
Pfatnosc: w terminie min. 14 dni od daty wystawienia faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

1) zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numertelefonu lub adres mailowy do kontaktu;
2) okreslac cen^ na dzieh 30.01.2019 r. za 1 I oleju napedowego oraz 1 I benzyny bezofowiowej

95 oktanowej w miejscowosci Bydgoszcz oraz opust podany w procentach od ceny 1 litra
kazdego z paliw, ktory bedzie obowi^zywai w okresie obowi^zywania umowy.

V. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEJDZIE Sl^ KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY

Zamawiajqcy bedzie sie kierowal nast^pujqcymi kryteriami:
1) cena oferty brutto - znaczenie kryterium 80 %
2) opust -znaczenie kryterium 20 %

Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i opustu.
Sposob obliczania punktow za kryterium cena:

> Cena oferty ,,x" = 17500 x cena za 1 I oleju napedowego + 7500 x cena za 1 I benzyny
bezolowiowej

> Ocena punktowa oferty ,,x" ~ cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie
kryterium (80%)

Sposob obliczania punktow za kryterium opust:
> Ocena punktowa oferty ,,x" = opust oferty badany/opust oferty najwyzszy x 100 x znaczenie

kryterium (20%) /
Ocen§ koricowq badanej Oferty stanowic bedzie suma punkt6w kfjyteriow cena i upust (maksymalne
100 punktow).

V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
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> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
> dysponowanie niezbedng wiedz^, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja^cym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Matgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26, 695-924-981

e-mail: malqorzata.nowicka@wios.bvdgoszcz,pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferty nalezy sktadac w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku do godz. 14.00 w jednej

z form:
• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie b§da. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte..
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycza^cych tresci zlozonych ofert.
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