ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla obiektu IMGW-PIB w Częstochowie.
Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego:
Zadanie:
Zakres zadania obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego dla ASS w Częstochowie, 42-200
Częstochowa, ul. Oleńki 32, w szacunkowej ilości 4500 litrów.
Pojemność zbiornika 3000 litrów.
Min. wielkość jednorazowej dostawy 1000 litrów max. wielkość dostawy 2 500 litrów.
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.
Maksymalny czas realizacji dostawy od otrzymania zamówienia wynosi do 48 godzin.
Miejsce wykonania:
ASS Częstochowa, ul. Oleńki 32, 42-200 Częstochowa
Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 23 września 2019 roku do dnia 30
kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania kwoty, która zostanie zapisana w umowie o niniejsze
zamówienie.
Zasady określania ceny ofertowej:
Należy podać w ofercie cenę łączną netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Ceny
jednostkowe zawierają wszelkie koszty jakie Wykonawca ponosi w celu należytej realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wymaganiami Zamawiającego, a
których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym w szczególności:
opłaty, akcyza, koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania niniejszego zamówienia,

koszty wyposażenia pracowników, koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy do lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego, podatek VAT, ewentualny zysk Wykonawcy i inne należności
płatne przez Wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego
zamówienia.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Kryterium wyboru jest - Cena 100% brutto
Wymagania:
Wykonawca, będący osobą fizyczną lub 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 ).
Uwagi:
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia zapytania ofertowego przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści
zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie. Jeżeli wprowadzone zmiany
lub uzupełnienia treści będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas potrzebny do dokonania zmian w ofercie.
Kontakt:
Osobą do kontaktu jest ze strony Zamawiającego
tel. (32) 357-11-11, e-mail: edyta.szypula@imgw.pl
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Termin składania ofert:
Ofertę prosimy przesłać na adres e-mailowy edyta.szypula@imgw.pl do dnia 4 września 2019 r. do
godz. 12:00 lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie Departamentu Administracyjnego w
Katowicach, ul. Bratków 10. Oryginał oferty złożonej drogą mailową należy dostarczyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

