
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Organizacyjny
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail:  biuro@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania:   -----

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. „
                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia: dostawa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie :

-  etylina bezołowiowa  Pb 95 w ilości szacunkowej -1000 litrów
-  olej napędowy ON w ilości szacunkowej -3000 litrów

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:
 09132100-4 benzyna bezołowiowa

      09134100-8 olej napędowy

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
 osobiście  - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 
         
Pracownikami  uprawnionym  do kontaktów z wykonawcami  są:
 Pan Sławomir Mikula , pok. nr 102, telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 31
 Pan Mariusz Sobieniak, pok. nr 107, telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 25

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  po wykorzystaniu  środków finansowych  z bieżącej umowy
na dostawę paliw  do 31.12.2022r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 -   posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi
  - posiadanie punktu sprzedaży paliw w granicach administracyjnych miasta Staszowa
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5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 1. Sposób obliczenia ceny

1) Wykonawca  podaje  w  ofercie  średnią  cenę  sprzedaży  1  litra  paliwa  dla  odbiorców
indywidualnych z  okresu wskazanego przez Zamawiającego tj. od 03.10.2022 do 06.10.2022r. z
godzin  dopołudniowych (  do  12.00).Wykonawca  przedłoży dokumenty potwierdzające  cenę
paliwa z poszczególnych dni np. dowód sprzedaży z danego dnia potwierdzony za zgodność z
oryginałem ( z czytelną datą oraz ceną brutto za litr paliwa).

2) Cena  paliwa obliczona w sposób wskazany powyżej powinna uwzględniać wszelkie podatki
i opłaty oraz ewentualny stały rabat udzielony Zamawiającemu. 

3) Na potrzeby oceny i porównania złożonych ofert Wykonawca poda w formularzu oferty ceny
ogółem odrębnie dla oleju napędowego i  benzyny bezołowiowej uwzględniając orientacyjne
ilości przewidziane do zakupu.

4) W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (w %),
cyfrowo i słownie. 

5) W okresie obowiązywania umowy, z wybranym  Wykonawcą, zapłata za zakup paliwa będzie
dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora),
pomniejszoną o stały rabat wskazany w ofercie , nie mniejszy niż 1%.

6) W przypadku niezaoferowania rabatu, lub zaoferowania poniżej kryterium minimalnego (1%)
oferta zostanie odrzucona.

2. Kryteria i sposób oceny ofert.

1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert i ich wagi:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:
A - cena  benzyny bezołowiowej Pb 95 – 15%;
B - cena  oleju napędowego ON – 45 %;
C - możliwość całodobowego tankowania – 10%.
D - zaoferowany stały rabat  dla PB 95  – 15%
E - zaoferowany stały rabat  dla ON – 15%

  
Dla oceny Ofert Zamawiający wskazuje:
- minimalny rabat     – 1%
- maksymalny rabat  – 4 %

2) Kryterium „rabat” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta  z 
największym rabatem uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej.    Punkty    zostaną 
wyliczone według wzoru: 

                                                                 rabat oferty badanej
                     Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 15% 
                                                           najwyższy oferowany rabat 

Wybrana  zostanie  oferta  z  najwyższą  liczbą  punktów  po  zsumowaniu  obydwu  kryteriów
wyboru. 
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (15) 864-83-04 lub na
adres biuro@staszow.pl  w terminie do dnia  14.10.2022r . do godz. 9.00
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)

Oferta winna być sporządzona na  załączonym  „Formularzu oferty cenowej” 

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego  ofertę
wybrano  telefonicznie.
                                                         (podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia: 05.10.2022r.                     

B U R M I S TR Z

/-/ Leszek Kopeć
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