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Załącznik nr 9 

Do Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w SPZOZ w Łukowie 
              (dot. Rozdz. III  lit D pkt 2.1 a) 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) 

 

sprzedaż i sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 

2018/2019. 

(przedmiot zamówienia) 

 

SPZOZ.8020.IX/4/2018 

(nr nadany postępowaniu) 

 

 

 

 

MAREK ZALEWSKI 

Z-CA DYREKTORA DS. ADMIN.-

EKSPLOATACYJNYCH 

    ZATWIERDZAM 

materiały bezpłatne   

 

 

 

 

 

         Łuków, dnia 17.09.2018r. 

(miejscowość/data) 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 
Adres: ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 

Telefon: (25) 7982000-9, wew. 301  faks: (25) 7982603; e-mail: sekcjaadm@spzoz.lukow.pl 

Godziny urzędowania od 8:00 do 15:00. 

Konto bankowe: 64124026981111000033631888 

NIP: 825-17-11-719;  Regon: 000306472 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

SPZOZ.8020.IX/4/2018 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego 

zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.).  

 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w 

sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j. t. 

Dz. U. z 2014 r. Nr 121, z późn. zm.). 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego 

grzewczego: 

- do Poradni Lekarza POZ w Serokomli w ilości 6 000 litrów,  

- do Poradni Lekarza POZ w Trzebieszowie w ilości 6 000 litrów, 

- do Poradni Lekarza POZ w Jedlance w ilości 4 000 litrów, 

łącznie w ilości 16 000 litrów.  
4.2 Zamawiający w stosunku do zamówienia przewiduje prawo opcji, tj. możliwość zamówienia 

większej liczby litrów lekkiego oleju opałowego, którego postępowanie dotyczy, w zakresie: 

- do Poradni Lekarza POZ w Serokomli w ilości 7 200 litrów (1 200 litrów więcej w stosunku do 

zamówienia podstawowego),  

- do Poradni Lekarza POZ w Trzebieszowie w ilości 7 200 litrów (1 200 litrów więcej w stosunku 

do zamówienia podstawowego)  

- do Poradni Lekarza POZ w Jedlance w ilości 4 800 litrów (800 litrów więcej w stosunku do 

zamówienia podstawowego), 

łącznie w ilości 19 200 litrów (3 200 litrów więcej w stosunku do zamówienia podstawowego). 
Zamówienie z prawem opcji może być realizowane przez Wykonawcę na warunkach określonych 

w niniejszej umowie na podstawie odrębnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego po 

wyczerpaniu ilości Asortymentu objętego zamówieniem podstawowym. W przypadku 

nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

żadne roszczenie.  

4.3 Zamówienie, o którym mowa w pkt 4.2 i 4.3 i może ulec zmniejszeniu w trakcie jego realizacji 

bez prawa do żądania odszkodowania z tego tytułu. 

4.4 Dostarczany olej opałowy grzewczy lekki powinien być zgodny z polską normą PN-C-

96024/2011. W/w olej ma być dostarczany w cysternach samochodowych wyposażonych 

w  pompę przeładowczą oraz dystrybutor z miernikiem ilości wydanego oleju wraz z aktualnym 

świadectwem legalizacji lub ponownej legalizacji ew. wzorcowania w/w miernika. Czas dostawy: 

48 godziny od godziny złożenia zamówienia drogą telefoniczną, e-mailem lub faksem. 

Dostarczany olej opałowy w całym okresie trwania u6mowy musi odpowiadać aktualnie 



 3 

obowiązującym normom i musi być właściwy dla danego urządzenia w w/w Poradniach Lekarza 

POZ. Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w 

regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy. 

 

4.5 Opis urządzeń grzewczych: 

OZ w Serokomli – piec Buderus Logano 125, model G125 WS SE 

OZ w Trzebieszowie – piec DE DETRICH, typ GT 215, seria 09264 ANNE 

OZ w Jedlance – ACV Belgia 

4.5 Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych. 

 

5. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      Termin realizacji umowy w sezonie grzewczym 2018/2019 od 01.10.2018r. do 

31.05.2019r. 

6. WYMAGANE DOKUMENTY 

6.1 Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi pozwalająca Zamawiającemu na 

stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów. 

6.2 Foldery, opisy techniczne, oświadczenie producenta lub karty katalogowe produktów 

pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów. 

6.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument 

musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

6.4 Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi i dystrybucję oleju opałowego. 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.3 Oferta musi zawierać wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem).  

7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.5 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokumenty 

składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane: 

SPZOZ w Łukowie 
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ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 

i opisane: „Oferta na sprzedaż i sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego w sezonie 

grzewczym 2018/2019. Nie otwierać przed dniem 24.09.2018r., godz. 10:30”  

7.8 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na 

piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

8.1. Oferty winny być złożone w siedzibie SPZOZ w Łukowie przy ulicy Doktora Andrzeja 

Rogalińskiego 3, w pokoju nr 2 (budynek administracji), w terminie do 24.09.2018 r. do 

godziny 10:00. 

11.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 

9.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO do dnia 

20.09.2018r. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania w terminie do 

21.09.2018r.  na swojej stronie internetowej: www.spzoz.lukow.pl. 

*- kwota zależna od aktualnej wartości progu stosowania ustawy 

9.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął po dniu 20.09.2018r, zamawiający może 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9.3 Pytania należy kierować na adres:  

SPZOZ w Łukowie 

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 

fax:      025 7982603,  e-mail: sekcjaadm@spzoz.lukow.pl 

 9.4 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby: 

         Tomasz Klimek – Kierownik Sekcji Adm.-Gosp., 

9.5  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez 

strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:  

SPZOZ w Łukowie 

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 

fax:      025 7982603                   e-mail: sekcjaadm@spzoz.lukow.pl 

10. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 

10.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rogalińskiego 3, pok. Nr 2,  w dniu 

24.09.2018r, o godzinie 10:30. 

12. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

http://www.spzoz.lukow.pl/
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12.1  Osoba wyznaczona przez Zamawiającego otworzy oferty w miejscu i terminie  wskazanym 

w pkt 11. Otwarcie ofert jest jawne.  

12.2  Bezpośrednio przed otwarciem ofert osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 

prowadzenia postępowania poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego osoba 

odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 

dotyczące ceny oferty. 

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

13.1  Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

Najniższa cena zł brutto 

13.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym  terminie ofert 

dodatkowych. 

13.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu  oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:  

 żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w ZO, 

 cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką zamawiający może przeznaczyć 

na finansowanie zamówienia. 

15. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA 

15.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia przyjętych  kryteriów. 

15.2  Zamawiający unieważni postępowanie, gdy wystąpią przesłanki wskazane w pkt 14 ZO.  

15.3  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.  

15.4  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

15.5  Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

15.6 Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy.  

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji 

cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty). 

16.2. Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa 

w niniejszym ZO i  ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

16.3  Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 

podlegały waloryzacji. 

16.4  Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN. 
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Załącznik nr 1 do ZO 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

OFERTA 

 

Dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 
 

 

Nawiązując do Zapytania ofertowego na: .................................................................................... 

............................................................................................. 

zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO, 

My niżej podpisani: 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................ 

Adres:................................................................................................ 

Tel./fax. :........................................................................................... 

REGON:............................................................................................ 

NIP:.................................................................................................... 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami ZO 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapisami Zapytania ofertowego oraz 

wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania 

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia przez okres 7 miesięcy od daty 

zawarcia umowy za cenę jednostkową (brutto), określoną na piśmie w załączniku do 

niniejszej oferty,  

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w ZO. 

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZO, tj. przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy, 

określonymi w ZO i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ZO, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ..................................................... 

 tel. ..........................fax...............................e-mail:……………………………..  

8. OŚWIADCZAMY, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i w czasie wyznaczonym przez 

zamawiającego, 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1. ................................................................................................................................str….. 

2. ................................................................................................................................str….. 

 

 

……...............,dnia………2018 r.  .............................................……………… 
(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

............................................................................................., przeprowadzonym w trybie 

Zapytania Ofertowego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu 

o następujące ceny: 

 

Lp. 

Nazwa / Model / 

Producent /  

nr katalogowy* 

Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto (3x4) 

Vat (od 

wartości 

netto) 

Cena brutto 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

RAZEM     

*numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego 

identyfikację 

 

 

 

 

……..................,dnia……..…2018r.                ......................................................……… 
(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 


