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Warszawa, 21 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych, zgodnego z normą PN-C-96024, dla obiektu
IMGW-PIB w Nowym Trzepowie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla obiektu Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock 22-200, w szacunkowej
ilości 2000 litrów.
Termin realizacji zamówienia: zamówienie zostanie złożone u Wykonawcy pomiędzy 10 a 14
stycznia 2022 r., czas realizacji dostawy od daty potwierdzenia otrzymania i przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Wykonawcę – maksymalnie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.
Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %)
Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagane parametry jakościowe oleju napędowego do celów grzewczych:
a) gęstość: w temperaturze 15°C - max 0,860 kg/l
b) wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg
c) temperatura zapłonu - min 56°C
d) zawartość siarki - max 0,10%
e) lepkość kinematyczna - w temperaturze 20°C max 6,00 mm2/s
Wykonawca dostarczy olej w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, w czasie nie dłuższym niż
w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od dnia otrzymania i potwierdzenia przyjęcia do realizacji
zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju Zamawiającemu, załadunek, transport oleju na miejsce
przeznaczenia, rozładunek oleju.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie własnym środkiem transportu Wykonawcy, wyposażonym
w legalizowany przyrząd pomiarowy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości oraz kontroli jakości dostarczonego oleju.
Do każdej dostawy wymagane jest dołączenie:
• świadectwa jakości dostarczonego oleju,
• numeru referencyjnego zgłoszenia SENT i klucza autoryzacyjnego,
• dokumentu potwierdzającego legalizację przyrządu pomiarowego.

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.
Uwagi:
Szacunkowa ilość paliwa jest wartością orientacyjną, służącą jedynie do skalkulowania ceny oferty,
porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne zapotrzebowanie na olej może różnić
się od prognozowanego, nie mniej jednak jest to maksymalna ilość zamawianego oleju. W takim
przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Miejsce wykonania dostawy:
Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, 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: opłaty, akcyza, koszty wynagrodzeń
osób zaangażowanych do wykonania niniejszego zamówienia, koszty wyposażenia pracowników,
koszty ubezpieczenia i dostawy, ewentualny zysk oraz wszelkie elementy ryzyka związane
z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną dostawę nie będzie podlegała waloryzacji.
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę
faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu
odbioru dostawy przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w
robert.draczynski@imgw.pl

terminie

do

dnia:

29

grudnia

2021

r.

na

adres

e-mail:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu wyznaczonego na składanie ofert .
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Pan Robert Draczyński, tel. 503-122-332,
e-mail: robert.draczynski@imgw.pl
data: 21 grudnia 2021 r.
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