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ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: zakres zadania obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów
grzewczych dla Automatycznej Stacji Synoptycznej w Częstochowie, ul. Oleńki 32, 42-200
Częstochowa w ilości 5000 litrów.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 24 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
Kryteria oceny oferty:
Cena (waga 100%)
Inne istotne warunki zamówienia
Wymagane parametry jakościowe:
Oleju opałowego w Częstochowie lekkiego I klasy jakości:
a) Gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)
b) Wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg
c) Temperatura zapłonu - min 56°C
d) Zawartość siarki - max 0,10%
e) Lepkość kinetyczna - max 6,00 m2 /s w temp 20 st. C.
Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia przesłanego przez Zamawiającego na adres
mailowy Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania zamówienia, w godzinach 8:00 – 15:00.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem certyfikatu producenta,
potwierdzającego spełnianie wymaganych parametrów jakościowych.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Płatność faktury: Płatność będzie dokonywana każdorazowo po wykonanej dostawie, na podstawie
wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, po uprzednim podpisaniu przez Strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji usługi: Automatyczna Stacja Synoptyczna w Częstochowie, ul. Oleńki 32, 42-200
Częstochowa.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) Podpisaną klauzulę RODO (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę netto oferty, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty akcyzy, opłaty, koszty
wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania zamówienia, ubezpieczenia i dostawy.
Cena podana przez Wykonawcę pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia i nie
będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2021 r. na adres
e-mail: agnieszka.dubiel@imgw.pl
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Pani Agnieszka Dubiel, e-mail: agnieszka.dubiel@imgw.pl, tel. (32) 357 11 11.
Data: 10.11.2021 r.

Katarzyna
Dąbrowska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Dąbrowska
Data: 2021.11.10 12:09:55
+01'00'

Dyrektor Centrum Administracji
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

