
Szanowni Państwo, 

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym 

z regulaminem wewnętrznym organizacji. 

 

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku 

przekroczenia szacowanych środków. 

 

W przypadku pytań:  e-mail: kamila.nowak@or.koscian.pl 

 
 

 

Kościan,  dnia  13 grudnia 2021r. 

L.dz.OR.0372.03.2021     

ZAPYTANIE  OFERTOWE  

1. Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na: 

 
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. 

 

Nazwa zadania: Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w 

Kościanie. 
 

Zamawiający: SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie  

Reprezentowany przez: Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie 

ul. Bączkowskiego 11 a, 64-000 Kościan 

2. Termin realizacji zamówienia: 

 od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia:  

a. dostawa polegać będzie na sukcesywnym, stosownie do bieżących potrzeb 

Zamawiającego, zakupie paliwa w wyznaczonych punktach sprzedaży 

wskazanych przez Wykonawcę, 

b. Zamawiający zastrzega sobie, iż odległość miejsc tankowania od siedziby 

Zamawiającego nie może być większa niż 5 km; 

c. ilość zatankowanego paliwa potwierdzana będzie przez obsługującego 

pracownika w asygnacie rozchodowej dostarczonej przez Zamawiającego; na 

podstawie asygnaty zostanie dokonane obciążenie po zakończeniu miesięcznego 



okresu tankowania; termin płatności wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia 

faktury; 

d. przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 9 000 litrów w 

okresie obowiązywania umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

wymienionej ilości zamówienia w zależności od potrzeb; nie zrealizowanie 

zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do 

roszczeń finansowych Wykonawcy; 
e. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach; 

f. olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 09 października 2015. r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.); 

 

4. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonanie przedmiotu umowy, 14 dni od 

daty wystawienia faktury. 

 

5. Kryterium wyboru oferty: Cena oferty: największy rabat wyrażony w złotych polskich 

(PLN). 

           Cena- waga 100% 

      Obliczenie punktów ze względu na kryterium 

        Co = R oferty / R największy x 100 

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty, 

R największy - Najwyższy rabat spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

R oferty – rabat w danej ofercie.  

6. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. Cena określona przez 

Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegała 

zmianom. 

 

7. Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się dokumentami 

potwierdzającymi posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 ust 1 
pkt 4  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 , poz. 
833 ze zm.) 

 

8. Niespełnienie wymagań zawartych w ust. 7  przez Wykonawcę powoduje odrzucenie 

oferty. 

 

9. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że: 

▪     akceptuje warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i projekcie 

umowy. 

▪     uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty, 

▪     gwarantuje realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 



▪     uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

▪     wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  14 RODO1)  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu 

ofertowym.  

10. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:  

1) formularz ofertowy, 

2) w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną 

osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (lub emailem na adres 

kamila.nowak@or.koscian.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie 

później niż do godz. 11:00 w dniu   17.12.2021 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo 

nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający 

przekazuje treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła, 

umieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

12. Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 14:00 w dniu 22.12.2021 r., za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na 

adres  kamila.nowak@or.koscian.pl  

 

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny.  
 

14. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania 

ofertowego w trakcie postępowania. 
 

15. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, 

że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego 

w Kościanie  z siedzibą w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 

Kościan; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie jest Pan Łukasz 

Grajewski, e-mail: biuro@or.koscian.pl tel. 65 512 12 70, 

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udzielenie 

zamówienia w formie zapytania ofertowego na Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka 

Rehabilitacyjnego w Kościanie. 
d) Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora 

Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych; 

mailto:biuro@or.koscian.pl


e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, 

a zawarta umowa przez okres 10 lat; 

f) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem 

złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty (załącznik nr 1), 

2) Projekt umowy (załącznik nr 2).  



Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

SP ZOZ OŚRODEK REHABILITACYJNY W Kościanie 

 ul Bączkowskiego 11a 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

Nazwa: ........................... ..............................Adres:………………………………………. 

NIP............................... osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym………………... 

Nr telefonu kontaktowego .................................., email …………………………………. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. 

 

Cena z dystrybutora obowiązująca w 

dniu ogłoszenia zapytania ofertowego 

(brutto) 

Rabat wyrażony w złotych 

polskich (PLN) 

Cena oferowana za 1 litr paliwa 

(brutto) 

 

   

Słownie: Słownie: Słownie: 

   

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę 

do niej uwag. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy  

na warunkach zawartych we wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niniejszego postępowania. 

Załączniki: 

1. __________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                              Podpis osób upoważnionych do 

reprezentowania do reprezentowania Wykonawcy) 

  



załącznik nr 4 

projekt umowy 

 

 

 Projekt/  

UMOWA NR 3/ZP/2021 

 

W dniu ……………….. roku, pomiędzy - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul Ks. Bączkowskiego 11a. 

NIP  6981582707  

 

reprezentowanym przez: 

Panią Agatę Michalkiewicz – Dyrektor, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

 

a 

……………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………. 

posiadającym numer REGON ……. oraz nr NIP …….. zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: ……… 

 ( w/w dane potwierdza wydruk z …… stan na dzień  …... ) 

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego (Nr sprawy L.dz.OR.0372.03.2021), 

zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu, w formie bezgotówkowej, oleju 

napędowego, bezpośrednio do zbiorników pojazdu, o których mowa w § 3 ust. 1, w ilościach 

i terminach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, w godzinach od 600 do 2000 na 

stacjach paliw, o których mowa w § 3 ust. 2, ok. 9000  litrów oleju napędowego, w okresie 

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zatankowane paliwo 

cenę określoną w § 2 ust. 1.  

2. Sprzedawane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych.  

3. Ilość tankowanego paliwa w poszczególnych miesiącach może ulec wahaniom w zależności 

od ilości wykonywanych kursów (warunków pogodowych, ferii, nasilenia pandemii- nauka 

zdalna). 

4. Wykonawca oświadcza że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem 

uprawnień do wykonania przedmiotu umowy. 



§ 2 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdy zatankowany litr oleju napędowego cenę, 

obowiązującą  na stacji w dniu tankowania pojazdu pomniejszoną o stały, obowiązujący przez 

okres umowy rabat w wysokości ………. zł za litr oleju napędowego. Cena w trakcie 

obowiązywania umowy będzie podlegała zmianom wynikającym wyłącznie ze zmian cen 

producenta paliwa albo zmian obowiązujących stawek opodatkowania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dołączać do faktury, wypełnioną asygnatę rozchodową – 

załącznik nr 1. 

 3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy                

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.  

4. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej 

sprzedaży produktów i usług na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej 

obejmującej miesięczny okresy rozliczeniowy tankowania paliwa.  

6. Od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 3 umowy Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe.  

 

§ 3 

1. Wykaz samochodów uprawnionych do tankowania paliwa stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych 

do tankowania. 

2. Wykaz stacji paliw oraz opis ich lokalizacji stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wypowiedzenie umowy wynikłe 

wyłącznie z winy Wykonawcy w wysokości 5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej 

w § 2.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 

1 miesiąc w przypadku, gdy jakość sprzedawanego paliwa będzie budziła zastrzeżenia 

Zamawiającego.  

 

§ 5 

1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 



powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na 

koniec kwartału. 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy              

o zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

 

§ 8 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej               

ze stron.  

 

 

Załączniki: 

 

1. Asygnata rozchodowa 

2. Wykaz samochodów uprawnionych do tankowania na stacjach paliw 

3. Wykaz stacji paliw oraz opis ich lokalizacji 

 

 

ZA M AW I A J Ą CY       W Y K O N A W C A 

 

 

  



                                                                                                                                        

Załącznik nr 1 

   ASYGNATA ROZCHODOWA  

za okres od……. do……. 

 

dla SP ZOZ w Ośrodek Rehabilitacyjny Kościanie 

ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan 

NIP: 698-15-82-707 

 

L.p. Data Cena 

jednostkow

a na 

dystrybutor

ze w dniu 

pobierania 

Cena 

jednostkowa na 

dystrybutorze w 

dniu pobierania 

pomniejszona o 

rabat:…………

… 

Inny 

produkt 

 

Ilość 

 

Kwota 

brutto 

 

Nr 

rejestra

cyjny 

 

Podpis 

pobiera

jącego  

1.   

 

      

2.   

 

      

3.   

 

      

4.  

 

       

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.          

13.          

          

                                      

RAZEM: 

    

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

Wykaz samochodów uprawnionych do tankowania na stacjach paliw 

 

 

1. Ford Transit, PKS 38200 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

Wykaz stacji paliw oraz opis ich lokalizacji 

 

 

 

 

 


