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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
o wartości poniżej 130 000 PLN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: 

BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 
I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie: 

postępowanie o wartości poniżej 130 000 PLN. 

 
Podstawa: 

„Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

130 000 PLN w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” w sprawie zasad 

dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nisko, Wrzesień 2021 
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Znak sprawy: Z.II.260.041.Zp.2021                                                                                  Nisko, dnia: 28/09/2021 r. 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 PLN 
 

1) Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko 

NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680 

Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704, 

www.szpital-nisko.pl, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl 
 

2) Opis przedmiotu zamówienia: 

Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i mycie pojazdów będących 

własnością SPZZOZ w Nisku. 

Zakres przedmiotowy: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Lp. Opis: 

1 

Temat: Olej napędowy zgodny z normą EN 590 
Wspólny Słownik Zamówień: 09134100-8 
Opis: Olej napędowy – 15.000 l 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2 

Temat: Benzyna bezołowiowa 
Wspólny Słownik Zamówień: 09132100-4 
Opis: Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 100 l 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3 

Temat: Płyn do spryskiwaczy 
Wspólny Słownik Zamówień: 39831250-3 
Opis: Płyn do spryskiwaczy – 100 l 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

4 

Temat: Mycie nadwozi pojazdów 
Wspólny Słownik Zamówień: 50112300-6 
Opis: Mycie nadwozi pojazdów należących do SPZZOZ w Nisku – 50 myć/rok 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

UWAGA: Podane ilości są ilościami orientacyjnymi w skali roku i mogą ulec zmianie w zależności od 

bieżącego zapotrzebowania. 
 

3) Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 
 

4) Warunki udziału w postępowaniu: 
 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1. 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia 
szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

2. 

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

3. 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku. 

4. 

Zdolności techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie 
dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 
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5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą: 
 

Lp. Wymagany dokument 

1. Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. 

3. 

Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

5. Koncesja. Kserokopia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. 

 

6) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 123). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), 

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: 

Piotr Tabor – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (15) 8416 779. 

Wojciech Sroka – Specjalista ds. transportu, tel. (15) 8416 779. 
 

7) Termin związania ofertą: 30 dni. 
 

8) Opis sposobu przygotowywania ofert: 

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

- oferta musi być sporządzona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia, 

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

- Ofertę opisaną w następujący sposób: „Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych oraz materiałów 

eksploatacyjnych i mycie pojazdów będących własnością SPZZOZ w Nisku. NIE OTWIERAĆ 

przed: 08/10/2021.” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać do Zamawiającego w formie 

elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

08/10/2021 r. do godziny 11.00. 

Oferty przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed 

upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez 

Zamawiającego. 

9) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Siedziba Zamawiającego, pokój nr 1 w dniu: 08/10/2021 r. godzina 11.30 
 

10) Opis sposobu obliczenia ceny:  

Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
 

11) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Nr Nazwa kryterium dla zadania nr 1 i 2 Waga 

1 Proponowany rabat (upust od aktualnej ceny w dniu zakupu) 100 % 
 

Nr Nazwa kryterium dla zadania nr 3 i 4 Waga 

1 Cena (koszt) 100 % 
 

- punkty przyznawane za powyższe kryteria (dla zadania nr 1 i 2) będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Proponowany rabat - upust od aktualnej ceny w dniu zakupu) 
Liczba punktów = ( Prab/Prab max) * 100 * waga 
gdzie: 
 - Prab – proponowany rabat podany w ofercie badanej 
 - Prab max – najwyższa proponowany rabat spośród wszystkich ofert 

 
 

Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów 
 

= [(Prab/Prabmax) * 100 * waga] 
 

 

- punkty przyznawane za powyższe kryteria (dla zadania nr 3 i 4) będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena (koszt): 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof – cena podana w badanej ofercie 

 
 

Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów 
 

= [(Cmin/Cof) * 100 * waga] 
 

 

 
 

12) Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego, 

- Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

- Załącznik nr 2 – wzór (projekt umowy). 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN, oraz przepisami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

 

Dyrektor 
 

Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nisku 

 
Paweł Tofil 

 

Data: 28/09/2021 podpis Kierownika Zamawiającego 
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pieczęć wykonawcy 

 

Załącznik nr 1 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

 
Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
ul. Kościuszki 1 
37-400 Nisko 

 
Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu i złożenia oferty cenowej w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak Z.II.260.041.Zp.2021 na: „Bezgotówkową sprzedaż paliw 

płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i mycie pojazdów będących własnością SPZZOZ w Nisku” 

oferujemy realizację dostaw objętych zapytaniem ofertowym, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia 

za cenę: 

Zadanie nr 1 
(Olej napędowy) 

Cena detaliczna brutto (z VAT) w dniu zakupu minus stały rabat w wysokości:                       %/litr 

 

Zadanie nr 2 
(benzyna bezołowiowa) 

Cena detaliczna brutto (z VAT) w dniu zakupu minus stały rabat w wysokości:                       %/litr 

 

Zadanie nr 3 
(Płyn do spryskiwaczy) 

Cena brutto (z VAT):                          zł/litr 

 

Zadanie nr 4 
(Mycie pojazdów) 

Cena brutto (z VAT):                          zł/1 mycie 

 

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi do 60 dni, tj. _____ dni 

od daty dostarczenia faktury. 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej tj. do dnia: __________________. 

3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami* / zamierzamy zlecić podwykonawcom*. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Adres do korespondencji e-mail: _____________________________________________________________ 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1)  ______________________________________________________________________________________ 

(2)  ______________________________________________________________________________________ 

(3)  ______________________________________________________________________________________ 

(4)  ______________________________________________________________________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 2 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: 
Bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i mycie pojazdów będących 

własnością SPZZOZ w Nisku 

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu i spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

U M O W A (PROJEKT) 

Nr ___/Zp/2021 
 

W dniu ___/___/2021 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Nisku z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez: 
1.  _____________________________________________ 

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 
0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Kupującym” a: 
_____________________________________________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
1.  _____________________________________________ 
zwanym dalej „Sprzedającym” 
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w _____________, ____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
_________ NIP: _________, posiadającym Kapitał Zakładowy: ________ zł. wpłacony w całości. 
 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego z dnia 28/09/2021 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zatwierdzonymi przez Dyrektora SPZZOZ Nisko zawarta 
zostaje umowa o treści następującej: 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Sprzedający wyraża zgodę na prowadzenie bezgotówkowej sprzedaży paliw płynnych i innych towarów oraz 
mycie nadwozi, dla kierowców pojazdów samochodowych należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku oraz oświadcza, że wszystkie produkty spełniają wymagania 
obowiązujących norm. 

2. Wykaz marek i numerów pojazdów podlegających bezgotówkowemu tankowaniu i myciu, a także nazwisk 
uprawnionych do tankowania kierowców sporządzony przez kupującego stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

3. Sprzedaż bezgotówkowa, o której mowa w ust. 1 dokonywana będzie w Stacji Paliw 
___________________________________________, na podstawie dowodu wydania „wz”. 

4. Wydanie paliwa zostanie każdorazowo odnotowane przez Sprzedawcę w karcie drogowej kierowcy. 
5. Dowody wydania „wz” sporządzone będą w dwóch egzemplarzach, z których: 1-egz. (oryginał) przesyłany 

(przekazywany) będzie kupującemu jako załącznik do faktury VAT, 1 egz. pozostanie z aktach Stacji Paliw. 
 

§2. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca sporządzać będzie i przesyłać (przekazywać) w ciągu miesiąca na adres kupującego zbiorcze 
faktury VAT za okresy __ -dniowe, liczone w cenach detalicznych obowiązujących w dniu odbioru produktu 
w stacji paliw pomniejszonych o rabat określony w ofercie - załączając do nich dowody wydania 
„wz” z informacjami na temat daty i godziny zakupu, rodzaju i ilości pobranego paliwa oraz numer 
rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej przez 
Sprzedającego, przelewem w terminie do ___ dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Kupujący otrzyma 
fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia doręczenia faktury 
Kupującemu. 

3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
 

§3. 
KARY UMOWNE 

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne 
w następujących przypadkach: 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Sprzedającego, Sprzedający 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówienia. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Kupującego, Kupujący 

zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówienia. 
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych. 
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§4. 
DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI 

DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 

2.1 Zmiana numerów kont bankowych stron, 
2.2 Zmiana stawek podatku VAT, 

 

§5. 
WARUNKI KOŃCOWE 

Kupujący zobowiązuje się do aktualizowania wykazu określonego w §1, ust. 2. oraz terminowego przekazywania 
należności w trybie określonym w §2, ust. 2. 
 

§6. 
1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony. Obowiązuje od dnia __/__/2021 do dnia __/__/2022 r. 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim jedno-miesięcznym wypowiedzeniu, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie najpóźniej jednego 
miesiąca przed kolejnym terminem dostawy w przypadku niemożności wywiązania się z umowy w związku 
z zaistnieniem okoliczności nieznanych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

3. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku gdy Sprzedający podwyższy cenę ponad 
uzasadnioną wartość.  

4. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej. 
 

§7. 
Do spraw nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§8. 
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

 
SPRZEDAJĄCY:                                                                    KUPUJĄCY: 

 


