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Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa płynnego i gazu 
skroplonego (LPG) 
 
 
W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157,poz.1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem 
ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliwa płynnego i gazu skroplonego (LPG) do 
samochodów i łodzi służbowych Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp. 
1. Zamawiający:    
                              Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 ,                 
66-400 Gorzów Wlkp.    
                                                   e- mail   psrgorzow@wp.pl 
REGON 080255947 , NIP 599-30-83-470 
Tel./ fax (95) 71 15 346, 502 238 018 
 
2. Przedmiot zamówienia 
 
                 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa płynnego i gazu skroplonego (LPG) w 
systemie sprzedaży bezgotówkowej . 
Przewidywany roczny zakup paliwa wyniesie; 
                         - 5000 litrów etyliny Pb 95 
                         - 2000 litrów LPG 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania lub zwiększania ilości zakupionego paliwa. 
- Oferowane paliwa i gaz skroplony LPG muszą odpowiadać wymogom jakościowym Polskich 
Norm – dla paliw płynnych i skroplonego gazu LPG. 
- Dostawa paliw odbywać się będzie poprzez sukcesywne tankowanie (w miarę potrzeb 
zamawiającego) w punktach dystrybucyjnych Wykonawcy zlokalizowanych głównie na terenie 
woj. lubuskiego oraz w pozostałej części kraju, po cenach jednostkowych obowiązujących w 
dniu tankowania z uwzględnieniem udzielonych upustów. 
 
3. Miejsce i termin wykonania zamówienia 
            Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę ,położone głównie na 
terenie woj. lubuskiego  ( minimum 10 stacji paliw w woj. lubuskim ,w tym stacje paliw 
położone w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze) oraz w pozostałej części kraju. 
Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018 roku. 
 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu. 
                O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniające następujące 
warunki ,dotyczące:  
     a)  posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami, 
     b)  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
     c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
     d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
   
 



5. Sposób przygotowania oferty. 
 
Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) Wypełniony formularz ofertowy 
b)  Podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa i LPG 
c)  Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do 

wykonania przedmiotowego zamówienia  tj. koncesji na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. 

d) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do 
formularza ofertowego 

e) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową , 
                                         - zawierać adres lub siedzibę oferenta ,nr telefonu ,nr NIP 
                                         - podpisana czytelnie przez wykonawcę 
  f)   Oferta powinna zawierać ilość całodobowych stacji paliw w woj. lubuskim. 
 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 
Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. 
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
Wykonawca określi średnią cenę paliw w woj. lubuskim na dzień 26 lutego 2016 roku. 
Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w polskich złotych. Udzielony rabat jest 
stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie 
każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. 
 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie kierował się przy wyborze oferty 
wraz z podaniem  znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 
    Cena  etyliny Pb 95                           -  40 % 
    Cena  LPG                                         -  20 % 
    Rabat                                                  -  20 % 
    Ilość stacji paliw w woj. lubuskim   -  20% 
Oferty będą podlegały ocenie wg. następującego wzoru: 
 

                            Najniższa cena 1 litra etyliny Pb 95 spośród ofert ważnych                         

O1  =                Cena 1 litra etyliny Pb 95 w ofercie badanej                     x  40 % 

 
 
 
                           Najniższa cena 1 litra LPG spośród ofert ważnych 

O2 =                   Cena 1 litra LPG w ofercie badanej                                    x  20 % 

 
 
                         
                        Upust w ofercie badanej 

O3=                  Maksymalny upust spośród ofert ważnych                           x  20 % 



 
                    
                     Ilość stacji paliw w woj. lubuskim w ofercie badanej 

O4 =            Maksymalna ilość stacji paliw w woj. lubuskim spośród ofert ważnych  x 20 % 
 
Maksymalną ilość punktów za kryterium „ Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną ostateczną ,w 
kryterium „Rabat” otrzyma oferta z najwyższym upustem , a w kryterium „ ilość stacji paliw w 
woj. lubuskim „ otrzyma oferta z największą liczbą stacji paliw w woj. lubuskim. 
 
Punkty poszczególnych ofert w kryterium „cena, rabat i ilość stacji paliw w woj. lubuskim” 
wyliczone będą zgodnie z poniższym wzorem: 
 

                       O = O1 + O2 + O3 + O4 
 

O – suma punktów ofert w kryterium „ cena ,rabat, ilość stacji w woj .lubuskim” 
 
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu czterech kryteriów . 
 
8.  Miejsce i termin złożenia oferty: 
  a) Oferty należy składać za pośrednictwem: 
                                                        - poczty elektronicznej psrgorzow@wp.pl 
                                                        -faksem  na nr 95 71 15 346 
                                                        - pocztą ,kurierem lub osobiście na adres: 
 
                                                 Państwowa Straż Rybacka  
                                                      Ul. Jagiellończyka 8 
                                                    66-400 Gorzów Wlkp., 
 

                  do dnia 8 marca 2016 roku do godz.12.00  
 
    b) Oferty w kopertach należy składać z dopiskiem- 
               „Dostawa paliw dla Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.”  
   c)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2016 roku o godz. 12.15  
    d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

9. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami 
 

Ireneusz Grabka tel. 502 238 018 w godzinach 8-15 w dni robocze 
 

10. Załączniki 
 
- Formularz ofertowy   - zał. nr 1, 
- Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu  - zał. nr 2, 

            - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa  - zał. nr 3. 
 
                                                                                                         Ireneusz Grabka  
                                                                                                            Komendant    
                                                                                              Państwowej Straży Rybackiej 
                                                                                                         w Gorzowie Wlkp. 



                                                                                                             
 

 
 
                             


