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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWOD2KI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostawe o wartosci poniZej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa paliw do pojazd6w Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy:
1. Wykonawca zagwarantuje, ze tankowane paliwa bedq spelniac kryteria okreslone w

Rozporza.dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagah
jakosciowych dla paliw ciektych oraz normy PN-EN 590+A1:2011 Paliwa do pojazd6w
samochodowych. Oleje napedowe. Wymagania i metody badan.

2. Maksymalna ilosc paliwa jaka zostanie zakupiona w czasie obowiqzywania umowy to:
Olej napedowy - nie wiecej ni± 19 693 L

- Benzyna bezotowiowa 95 oktanowa - nie wiecej niz 5 699 L
3. llosci podane w pkt. 2 sa_ maksymalne i Zamawiajgcy nie jest zobowiazany do zakupu catej

ilosci paliwa wymienionej powyzej, a Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo z tego powodu
zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajqcego,

4. Dostawa paliwa musi sie odbywac co najmniej na trzech stacjach paliw zlokalizowanych co
najmniej po jednej w miejscowosciach: Bydgoszcz, Torurt, Wlodawek.

5. Dostawa bedzie sie odbywate bezgot6wkowo, a bezposrednio po tankowaniu zostanie
wystawiony dokument WZ (lub podobny, mozliwe r6wnie± elektroniczne potwierdzenie
tankowania poprzez dostep ze strony internetowej lub inne) zawierajqcy min. nastepuja,ce
pozycje:

a. ilos6 zatankowanych Iitr6w paliwa,
b. rodzaj paliwa,
c. numer rejestracyjny tankowanego pojazdu
d. data tankowania,
e. adres stacji na kt6rej odbyto si^ tankowanie.

Wymogi Zamawiajqcego:

1. Wykonawca zapewni mozliwosc tankowania do kanistrbw przy tankowaniu paliw dla jednostek
plywaja.cych Zamawiajqcego.

2. Zamawiaja.cy przeka±e Wykonawcy list^ pojazd6w oraz jednostek plywaja.cych nale±a,cych do
Zamawiaja.cego w dniu zawarcia umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu wykaz stacji, na kt6rych bedzie si? odbywac tankowanie
w dniu zawarcia umowy.

4. Istnieje mo±liwosc zastosowania tzw. kart paliwowych, jesli ich cena zostanie wliczona w cene
paliwa lub zostana. wydane bez plat nie.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiajaicy wymaga, aby Zam6wienie zostalo wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
31.01.2017r.
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III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura.
Faktury beda^ wystawiane nie czesciej niz co 14 dni i beda^ obejmowaty okres rozliczeniowy obejmujqcy
tankowania przed wystawieniem faktur.
Wykonawca zagwarantuje dostarczenie prawidtowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiaj^cego w
terminie 7 dni przed uptywem terminu platnosci.
Ptatnost: w terminie min. 21 dni od daty wystawienia faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cen^ na dzieh 29.01.2016r. za 1 L oleju napedowego oraz 1 L benzyny bezotowiowej

95 oktanowej a takze upust w % od ceny 1 L kazdego z paliw.

V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezbedn$ wiedza., doswiadczeniem, potencjafem ekonomicznym

i technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Waldemar Baczynski - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: waldemar.baczvnski@wios.bydqoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna byczlozona w terminie do dnia 29 stycznia 2016 roku do godz. 12.00 wjednej z

form:
• pisemnej na adres Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie bed^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swoja, oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja.cy moze za.dac od Wykonawcbw wyjasnieri

dotycz^cych tresci zJo±onych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaja.cy wybierze Wykonawce, ktbry zaproponuje najkorzystniejszq oferte po obliczeniach zgodnie
z ponizszym wzorem i zawrze z nim umowe. W zata,czeniu og6lne warunki umowy.

Spos6b obliczania punktow za kryterium cena:

Cena oferty ,,x" = 19693 x cena za 1 L oleju napedowego + 5699 x cena za 1 L benzyny bezotowiowej
Ocena punktowa oferty ,,x" = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie
kryterium (80%)

Sposob obliczania punktdw za kryterium upust:

Ocena punktowa oferty ,,x" = upust oferty badany/upust oferty najwyzszy x 100 x znaczenie
kryterium (20%)

Ocene kortcowq badanej Oferty stanowic bedzie suma punkt6w kryteribw cena i upust (maksymalne
100 punkt6w). Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzsza. liczb^ punktow
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
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WIOS-WAT.2630.1.2016.AM
Zala^cznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad sprzedazy nastepujajcych paliw pfynnych:

1) olej napedowy - w ilosci nie wiekszej niz litrbw,
2) benzyna bezotowiowa 95 oktanowa - w ilosci nie wiekszej niz litrow,
zwanych dalej paliwami pfynnymi.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia

3. Sprzedaz bedzie si§ odbywate za pomocq kart wydanych bezptatnie Kupujacemu.

§2
1. Sprzedaz, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, bedzie odbywata sie na stacjach paliw Sprzedawcy

wymienionych w zatajczniku nr 1 do umowy.
2. Sprzedaz, o kt6rej mowa w § 1 ust. 1, bedzie dotyczyfa pojazd6w oraz jednostek pfywajacych

Kupujacego wymienionych w zataczniku nr 2 do umowy.

§3
1. Laczna cena paliw pfynnych, zakupionych w okresie obowiazywania niniejszej umowy, nie

przekroczy kwoty zl(stownie: )
2. Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglf dnia obowiazujacy podatek VAT.
3. Kupujajcy jest uprawniony do zakupu paliw pfynnych:

1) w ilosci mniejszej niz okreslona w § 1 ust. 1,
2) za ta^czna. cen§ nizsza^ niz okreslona w ust. 1.

§4
1. Sprzedaz, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, bedzie nastepowata wedhjg cen jednostkowych paliw

pfynnych, obowiazujapych u Sprzedawcy w dniu ich tankowania pomniejszonych o upust o
wartosci % ceny, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Sprzedawca oswiadcza, ze ceny jednostkowe paliw pfynnych zgodnie ze ztozona^ oferta^ z
dnia wynosify:
1) benzyna bezotowiowa 95 oktanowa - zl/litr,
2) olej napedowy - zl/litr.

3. Kwoty, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniaja^ obowiazujajcy podatek VAT.
4. Ceny jednostkowe, o ktorych mowa w ust. 2, moga. ulec zmianie wytacznie w nastepujajcych

przypadkach:
1) zmiana wysokosci akcyzy,
2) zmiana stawki podatku VAT,
3) zmiana cen u producenta,
4) sytuacja na rynku lokalnym,
5) promocje cenowe stosowane na danej stacji,
w stopniu wynikaja^cym z tych zmian,

5. Zmiana cen jednostkowych w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.



§5
1. Dostawy paliw bedq. rozliczane w nastepujacych okresach rozliczeniowych:

1) I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesicica,
2) II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiaca,
na podstawie sporzajjzonego przez Sprzedawce raportu transakcji. Faktura bedzie
uwzgledniata ilosc zakupionych w danym okresie paliw. Za dat§ sprzedazy uznaje si§ ostatni
dzieh danego okresu rozliczeniowego.

2. Podstawe. do wystawienia faktury VAT b§da^ stanowity wydruki z terminala wydane przez
Sprzedawce. w danym okresie, o ktorym mowa w ust. 1, przy kazdym tankowaniu i
potwierdzone przez przedstawiciela Kupujapego.

3. Wydruk z terminala , o ktorym mowa w ust. 2, bedzie obejmowat nastepujape informacje:
1) ilosc zatankowanych litrow paliwa,
2) rodzaj paliwa,
3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,
4) data tankowania,
5} adres stacji na ktorej odbyto sie tankowanie.

4. Zestawienie informacji, o ktbrych mowa w ust. 3, bedzie stanowrto zatajcznik do kazdej z
wystawionych faktur VAT.

5. Kupujapy zobowiazany jest do uiszczenia kwoty wynikajapej z kazdej faktury VAT w terminie
21 dni od dnia jej wystawienia, z tym zastrzezeniem, ze faktura VAT winna bye dostarczona
do Kupujapego nie pozniej niz na 7 dni przed dniem, w ktorym uptywa termin platnosci.

6. W przypadku przekroczenia 7-dniowego terminu, o ktbrym mowa w ust. 5, ulega on
przesunieciu o ilosc dni op6znienia.

7. Dniem zaplaty bedzie dzieri obci^zenia rachunku Kupuja^cego.
8. Sprzedawca zobowî zuje si? do wystawiania faktur VAT po zakohczeniu danego okresu

rozliczeniowego oraz wystawiania korekty poprawnej faktury VAT w przypadku
nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

9. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptetnikiem podatku VAT, NIP

§6
1. Sprzedawca oswiadcza, ze paliwa ptynne bedc|_:

1) wolneodwad,
2) odpowiadafy, wzakresie oznaczonych parametrow, wymaganiom polskich norm.

2. W przypadku stwierdzenia przez Kupuja^cego odstepstw w jakosci paliwa od obowiazuj^cych
norm, obowiazuje nastepujavca droga reklamacyjna:
reklamacja powinna bye ztozona na pismie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres
poczty elektronicznej, ktora zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierac
uzasadnienie reklamacji oraz zadanie Kupuja_cego. Od momentu przyjecia reklamacji
Sprzedawca ma 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjecie decyzji o odrzuceniu
lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczegolnosci uzyskania ich od Kupujacego lub operatora stacji
paliw, Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiazany jest do naprawienia poniesionej
przez Kupujacego szkody w wysokosci udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami/fakturami (np. za naprawe). Zakonczenie postejx>wania reklamacyjnego u
Sprzedawcy nie zamyka mozliwosci dochodzenia swych praw na drodze sajdowej.

§7
Kupujavcemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia postanowieh § 4 ust. 1 i 4 lub § 6 ust 1.

§8
Zmiany umowy wymagaj^formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.



§9
1. W sprawach nie uregulowanych umowa. maja. odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja^ pod rozstrzygni^cie wtasciwego rzeczowo sajdu

w Bydgoszczy.

§10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja^cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Kupuja^cy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za^dac wyta^cznie zaptaty
naleznej mu z tytulu wykonania cze.sci umowy.

§11
Umow? sporza^dzono w trzech jednobrzmiajcych egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupuja^cego.

* - niepotrzebne skreslic
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