
ZO 08/20                        Grajewo, dnia 02.12.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego

ZAMAWIAJĄCY:
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
ul. Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo
tel. 86 272 36 13
e-mail: dzp  @szpital-grajewo.pl  
 

Szpital Ogólny w Grajewie realizując zamówienie
w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo

zamówień publicznych1 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; zwanej dalej Ustawą)

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostwa oleju opałowego lekkiego w ilości ok 40 000 l. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. ilości w górę lub w dół, w zależności od wykonywanych
procesów technologicznych, nie więcej jednak niż 20% całego zamówienia.
3. Dostawy będą odbywał się cyklicznie w ilościach podanych przy zamówieniach złożonych telefonicznie
lub faxem. 
4. Parametry dostarczanego oleju muszą być zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2011.
5.  Miernikiem  dostarczonego  oleju  opałowego  będą  wskazania  zalegalizowanego  licznika  paliwa
zainstalowanego w autocysternie dowożącej olej, w obecności pracownika upoważnionego do odbioru przez
Zamawiającego. Brak aktualnej legalizacji skutkować będzie odmową przyjęcia paliwa.
6.  Strony ustalają,  że rozliczenia za poszczególne dostawy dokonywane będą na podstawie dostraczonej
ilości oleju opałowego liczonej w temperaturze rzeczywistej.
7.  Przy każdej dostawie oleju opałowego sporządzany będzie protokół odbioru (WZ), w którym zawarta
będzie  ilość  przepompowanego  paliwa.  Protokół  dla  swojej  ważności  podpisany  musi  zostać  przez
uprawnionych pracowników stron w dniu i miejscu dostawy paliwa.
II. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty
1. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą:

 Formularz ofertowo-cenowy. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

 Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.

 Aktualny odpis lub oświadczenie.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych o świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 Aktualną koncesję na sprzedaż paliw wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót
paliwami ciekłymi.

III.  Opisa sposobu obliczania oceny
1. Na załączonym formularzu  ofertowo-  cenowym,  należy  przedstawić cenę  oferty,  którą  stanowić

1 Ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30
000 euro

mailto:zaopatrzenie@szpital-grajewo.pl


będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia. 
2. Cenę należy podać w złotych polskich liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz

słownie.  
3. Cena  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem  przedmiotu

zamówienia w tym podatek VAT (jeżeli dotyczy). Cena oferty jest ceną ostateczną i nie podlega
waloryzacji. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%
IV. Informacje o formalnościch

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiajacy  zawiadomi  wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielanie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określane w
przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a
także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.  

V.   Termin wykonania
1. Czas na który zostaje zawarta umowa wynosi 1 rok od dnia podpisania umowy.

VI.  Termin składania ofert
1.  Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę pisemną należy umieścić w kopercie (wewnętrznej i zewnętrznej).
Zewnętrzna koperta zaadresowana na poniższy adres i opisana:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

 „Dostawa oleju opałowego lekkiego”
Nie otwierać przed dniem 11.12.2020 r.

Na wewnętrznej, zaklejonej kopercie należy umieścić adres Wykonawcy oraz adres Zamawiającego podany
wyżej.
Ofertę proszę złożyć w Szpitalu Ogólnym w Grajewie pok. 110 Sekretariat, w terminie do 11.12.2020 r. do
godz. 13:00, otwarcie ofert nastąpi 11.12.2020 r. o godz. 13:30.
2.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z
wykonawcami:

 Komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz.  2188  ze  zm.),  osobiście,  ,  faksu  lub  przy  użyciu  środków komunikacji  elektronicznej  w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 123 ze zm.), jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  za  pośrednictwem faksu  lub  przy  użyciu  środków komunikacji
elektronicznej  w  rozumieniu  usta  wy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich
otrzymania, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej.

 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Milena Formejster  tel. 601 217 946
Halina Próchniak tel. 86 272 36 13
e-mail: dzp@szpital-grajewo.pl

                                                                                                                                      DYREKTOR
      Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela 

                                                                                 w  Grajewie

                                                                                                                                 lek. med. Sebastian Wysocki


