
 
Sygnatura sprawy: AD-IV.2600.17.2019 
Zamawiający: Powiat Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  
    ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
 

 
Formularz zapytania cenowego 

 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie  
z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 813/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia  
22 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w trybie 
pozaustawowym w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 
 
Nazwa zamówienia:  
„Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2020 
roku” 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych  
w 2020 roku, tj: 
       -  benzyny bezołowiowej E-95     ok.   6500l 
       -  oleju napędowego                    ok.   3500l   
 
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r. 
 
Pozostałe warunki realizacji oraz udzielenia zamówienia:  

• Dostawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą właściwości fizykochemiczne 
gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami  
i obowiązującymi normami, 
W szczególności oferowane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych /Dz. U. 2015, poz. 1680/. 

• W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań 
paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi 
normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. 

• Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane  
z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów Zamawiającego. 

• Podana powyżej ilość benzyny bezołowiowej E-95 i oleju napędowego są ilościami 
maksymalnymi w okresie realizacji umowy. Starostwo będzie płaciło za faktycznie pobrane 
ilości produktów. 

• Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach 
paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Starostwa, do samochodów będących w posiadaniu 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

• Ceny za zakup 1 l benzyny bezołowiowej E-95 i 1 l oleju napędowego będą zmienne  
i wynikać będą z dziennych cen sprzedaży obowiązujących na stacji wybranego 
Wykonawcy, pomniejszone o zaoferowane w ofercie Wykonawcy stałe rabaty. 

• Starostwo regulowało będzie należność za paliwo na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie zbiorczego 
wykazu sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
do każdej faktury Wykonawca dołączy dowody wydania - WZ, zapłata należności nastąpi  
w drodze przelewu na konto Wykonawcy. 

• Przy każdym tankowaniu wykonawca będzie wystawiał WZ (wydanie kredytowe) 
pobranego paliwa i potwierdzał je pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem 
pracownika stacji. Dowody wydania - WZ zawierać będą ponadto m.in.: 



            - miejsce i datę zakupu, 
            - rodzaj i ilość pobranego paliwa, 
            - nazwę pojazdu, 
            - nazwisko i podpis pobierającego paliwo. 

•  Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze 
strony Zamawiającego do pobierania paliwa. 

 
Informacje dotyczące warunków dopuszczenia wykonawców do udziału 
w postępowaniu: 
W tym zakresie Wykonawca powinien posiadać ważną /aktualną/ koncesję na obrót paliwami 
zwykłymi. 
 
Miejsce i termin składania ofert cenowych: do dnia 20.12.2019r. do godziny 10.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 –  Kancelaria 
Administracyjna (pok. Nr 113) lub przesłać na adres : Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz.  
 
Sposób i forma składania ofert cenowych: Forma pisemna, prosimy o dopisek na 
kopercie: „Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
w 2020 roku” 
- Nie otwierać przed 20.12.2019r. godzina 10.15            
 
Termin dokonania otwarcia ofert:  20.12.2019r. godzina 10.15      
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: CENA BRUTTO 100% obliczana na 
podstawie tabeli – załącznik nr 1 
Wartość podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyrażona w PLN – służyć będzie 
tylko do porównania złożonych ofert i nie będzie wiążąca z ceną, za którą faktycznie 
zrealizowane zostanie zamówienie.  
 
Tryb oceny ofert:  
Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 
 
Odrzucenie oferty wykonawcy: Dyrektor Wydziału dysponującego środkami wraz  
z upoważnionym pracownikiem, po upływie terminu składania ofert cenowych, dokonuje oceny 
kompletności złożonych ofert cenowych. 
a) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w złożonych ofertach (brak danych 
przedsiębiorcy brak podpisu osoby reprezentującej, błąd w cenie netto czy brutto), Dyrektor 
Wydziału dysponującego środkami wzywa pisemnie wykonawcę do uzupełnienia braków lub 
poprawy błędów w wyznaczonym terminie. 
b) brak uzupełnienia oferty lub poprawy błędów we wskazanym terminie oznacza jej 
odrzucenie. 
 
Zasady komunikowania się z wykonawcami: Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia  
i procedury zapytania cenowego mogą być zadawane pisemnie lub poprzez e-mail do dnia 
17 grudnia 2019r.  
 
 
 



Dane osoby do kontaktów z wykonawcami (tel., mail):  
Zbigniew Waśko, tel. 018 4141838, 600 401 449 e-mail: zwasko@nowosadecki.pl 
 
Uwaga: zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia niniejszego zamówienia  
w sytuacji, gdy:  
a) w terminie składania ofert nie wpłynie choćby jedna oferta cenowa,  
b) z powodu braku uzupełnienia lub poprawy we wskazanym terminie, wszystkie złożone oferty 
cenowe zostaną odrzucone,  
c) wśród złożonych ofert, oferta o najniższej cenie przewyższy wartość środków, które 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a Zamawiający nie będzie 
mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty lub gdy nastąpią inne okoliczności, 
wskazane przez Zamawiającego w formularzu zapytania cenowego uprawniającego go do 
rezygnacji z udzielenia zamówienia,  
d) wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy, a w postępowaniu wpłynęła tylko 
jedna oferta cenowa – w przypadku, gdy złożono więcej niż jedną ofertę, zamówienia 
udzielone zostanie następnemu wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę.  
 
Załączniki: Formularz oferty wraz z projektem umowy o udzielenie zamówienia 
 
 
Zamawiający: Powiat Nowosądecki Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz  
 
 
 
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy  
o zapoznaje się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Starostę 
Nowosądeckiego. Informację udostępniliśmy na naszej stronie internetowej: http://nowosadecki.pl/rodo 
 

 
 
  

       Krzysztof Hojda 
Dyrektor Wydziału Administracyjnego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 Formularz oferty 
Załącznik nr 2 Projekt umowy 
Załącznik nr 3 Formularz oferty cenowej 
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