
 
 

Radziejów, dnia  08.12.2020 
 

 
        Zatwierdzam: 

                                                     
                                        
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 
                            poniżej progu stosowania ustawy PZP określonego w art. 4 pkt. 8 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul . Kościuszki 20/22 
      88-200 Radziejów 
NIP  889-13-32-356 

                    TEL./FAX ( 54 ) 285 3501 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Zamówienie obejmuje zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów i sprzętu 
(kanistry)  benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego. 
2. Tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie – ilość zależna od potrzeb 
Zamawiającego - w stacji paliw Wykonawcy. 
Orientacyjna ilość paliwa: 
Olej napędowy                  16 000 litrów 
Benzyna bezołowiowa 95    6 000 litrów 
Wg cen obowiązujących w dniu 14.12.2020 
Stacja paliw Wykonawcy usługi nie może być zlokalizowana dalej niż 5 km od siedziby 
Zamawiającego. 
Określona ilość paliwa jest ilością maksymalną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu 
mniejszej ilości paliw co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 
jakichkolwiek roszczeń. 
3. Wykaz sprzętu i pojazdów będących na wyposażeniu  Zarządu Dróg Powiatowych w 
Radziejowie  będzie stanowił załącznik do umowy ( ilość pojazdów i sprzętu może się 
zmienić podczas obowiązywania umowy). 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania mniejszej ilości paliwa niż określono  w 
tabeli, co uzależnione jest od jego bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań 
statutowych. 
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego zgłaszał roszczeń z tytułu 
zakupu mniejszej ilości paliwa niż deklarowana w umowie. 
 
III. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności 
1. Termin wykonania zamówienia  od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
2. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto      
Wykonawcy  po 15 każdego miesiąca  oraz  po zakończeniu  miesiąca   w ciągu 14 dni  od 
otrzymania faktury VAT. 
 

 



 
IV. Kryterium wyboru oferty 
1. Suma wartości brutto paliwa będzie stanowić wartość oferty. W proponowanym 
wynagrodzeniu winny być zawarte wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia 
oraz udzielone rabaty.  
2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 
a. Cena    100 % 

(cena najniższa (cena oferty brutto z rabatem )  
punktacja badanej oferty = ----------------------------------------------------------------- x 100  

(cena badanej oferty) 
 
 

V. Sposób obliczania ceny 
1. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  
2. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z należytym 
wykonaniem zamówienia, w tym koszty materiałów, zastosowanych upustów, koszty 
pośrednie, zysk oraz  podatek VAT. 
3.  Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich (PLN). 
 
VI. Termin związania ofertą 
Oferenci składający oferty będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez  
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
VII.  Osoby upoważnione do kontaktów 
Mariusz Stachura   
kontakt: tel/faks nr (54) 285 3501 
 
VIII. Forma złożenia oferty 
81.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku polskim, 
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
do zaproszenia. 
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
( osoby ) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
4. Ofertę (formularz ofertowy zał. 1) wraz z oświadczeniem (zał. 2) należy przesłać pocztą, 
kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem w terminie do  dnia 15.12.2020 do godz. 1300 na 
adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Kościuszki 20/22 
88-200 Radziejów 
email; zdp@radziejow.pl    tel./faks 54 285 35 01 
lub złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych,  pokój 409. 
 
IX. Zawiadomienie o wyborze o wyborze oferty 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich 
Wykonawców którzy złożyli oferty o wyniku postępowania. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.   
3. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 
 
X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych  jest,  Zarząd Dróg 
Powiatowych ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów. 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można 
kontaktować się  z inspektorem ochrony danych  osobowych pod adresem e-mail – 
iod2@radziejow.pl 
 



 
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)  RODO. 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania 
umowy w sprawie zamówienia zawartej z Tobą w celu realizacji umowy, jak również w celu 
archiwizacyjnym. 
Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu elektronicznego obiegu 
dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas w 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. 
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z 
prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu 
wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
4.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
6. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
8. Wyjaśnienia 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
- RODO - rozporządzenie 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) 
  
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy  
2. Oświadczenie 
3. Wzór umowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zał. 1  
 

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

     ( pieczęć Oferenta ) 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 
                                                                             Do   

Zarządu  Dróg  Powiatowych 
                                                                                                             ul.  Kościuszki 20/22 

                                                                                                           88-200  Radziejów 
 
 
I.  Nawiązując do zaproszenia na zadanie pn: 
 „tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów i sprzętu (kanistry)  benzyny bezołowiowej oraz 
oleju napędowego” - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 
Szacunkowa wartość umowy ustalona została  na podstawie ceny obowiązującej na stacji paliw 
Wykonawcy w dniu 14.12.2020 r.  
Zobowiązuję się zastosować stały rabat w wysokości:  
a) Etylina Pb 95          - ……………………….% od ceny brutto /na 1 litr 
b) Olej napędowy ON - ……………………....% od ceny brutto /na 1 litr 
 

 
Nazwa asortymentu 

 
Ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

 

Rabat j.w. 
w %  

(od ceny) 

Cena ofertowa brutto 
z uwzględnieniem 

rabatu 
(Wartość brutto po 

rabacie) 
1 2 3  4 = (2+3) 5 6 

Benzyna bezołowiowa 

 Pb 95 
6 000 litrów     

Olej napędowy 

 ON 
16 000 litrów     

Razem złotych          

 
       Szacunkową wartość umowy ustala się na kwotę brutto: ……………………………………..złotych 

(słownie: …………………………………………………………………….………………………. 
złotych ) 
 II. Oświadczamy, że: 
1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu zamówienia, przez okres od dnia 01 stycznia 2021 roku           
do dnia 31 grudnia 2021 r. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                    
i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
3. Oświadczamy,  że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności – należność za realizację przedmiotu umowy 
będzie regulowana przelewem na konto      Wykonawcy  po 15 każdego miesiąca oraz po zakończeniu 
miesiąca   w ciągu 14 dni  od otrzymania faktury VAT.     
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu. 
6. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.                                                                                        
 
........................................ dnia ......................                                                         
                                                                                                                 ………………………… 
                                                                                                                                                          podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                                                               do składania   oświadczeń woli w imieniu Oferenta 



 

    Załącznik nr 2 

 

 

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

     ( pieczęć Oferenta ) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Składając ofertę na : „tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów i sprzętu (kanistry)  
benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego” 

oświadczam, że: 

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Posiadam wiedzę i doświadczenie; 

Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia; 

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

 

...................................... dnia .............................      
                                                 

                                                                         ……………………………………………. 

                                                            ( podpis osoby uprawnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Oferenta ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   Zał. 3 

Wzór 

 U M O W A  ZDP.276…….2020 

zawarta w dniu  ………….. roku w Radziejowie pomiędzy: 

Powiatem  Radziejowskim   ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 8891491327 reprezentowany  
przez ……………..  –  p.o.  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  ul. Kościuszki  20/22, 88-200 
Radziejów  REGON 910870053 na podstawie pełnomocnictwa nr…………..z dnia ………… roku 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego …………… zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym. 
 
a 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………   REGON ………………………………….. 

reprezentowaną   przez: 
 
1.…………………………………………………………… 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

                                                                     §1 
Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych na stacji paliw Wykonawcy tj. 
benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego wg potrzeb Zamawiającego bezpośrednio do 
samochodów służbowych lub kanistrów  w celu zatankowania maszyn i urządzeń przez niego 
eksploatowanych w ilości: 
- benzyna bezołowiowa PB 95  – 6 000 litrów 
- olej napędowy                        – 16 000 litrów  
 

                                                                      §2 
1. Szacunkowa wartość umowy ustalona została  na podstawie ceny obowiązującej na stacji 
paliw Wykonawcy w dniu ……...12.2020 r.  
 
2. Zobowiązuję się zastosować stały rabat w wysokości:  
 
a) Etylina Pb 95           -  ……………………..% od ceny brutto /na 1 litr 
b) Olej napędowy ON - ………………………% od ceny brutto /na 1 litr 
 

 
Nazwa asortymentu 

 
Ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 
 

Rabat  j.w. 
w %  

(od ceny) 

Cena ofertowa brutto z 
uwzględnieniem rabatu 

(Wartość brutto po 
rabacie) 

1 2 3  4 = (2+3) 5 6 

Benzyna bezołowiowa 
 Pb 95 

6 000 litrów     

Olej napędowy 
 ON 

16 000 litrów     

Razem złotych          

 
     Szacunkową wartość umowy ustala się na kwotę brutto: …………………………….. ..złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………. 
złotych ) 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania mniejszej ilości paliwa niż określono  w 
tabeli, co uzależnione jest od jego bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań 
statutowych. 
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego zgłaszał roszczeń z tytułu 
zakupu mniejszej ilości paliwa niż deklarowana w umowie. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę paliwa uwidocznioną na 
dystrybutorze w dniu każdego tankowania pomniejszoną o udzielone rabaty. 



 
6. Cena stacji paliw może ulegać zmianie w zależności od: 
- podatków nakładanych na paliwa, czyli VAT i akcyza, 
- ceny ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach, 
- kursu walut, 
- warunków na rynku krajowym, kształtowanych przez konkurencję, 
- udzielonych rabatów przez Wykonawcę, 
Zamawiający może żądać przedstawienia pisemnego uzasadnienia wzrostu cen paliw. 

 
                                                                 §3 

       Tankowanie   paliwa odbywać  się będzie sukcesywnie na stacji pali Wykonawcy 
zlokalizowanej  w ……………..przy ul…………………..………… na podstawie wykazu 
pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie -  
załącznik  nr 1 do umowy. 

 
                                                                  §4 

      1. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto      
Wykonawcy  po 15 każdego miesiąca  oraz  po zakończeniu  miesiąca   w ciągu 14 dni  od 
otrzymania faktury VAT. 
2. Faktura powinna zawierać nw. dane: 
Nabywca: Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 8891491327 
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów 

       3.  Fakturę należy przesyłać na adres odbiorcy. 
4. Do każdej zbiorczej faktury VAT Wykonawca musi dołączyć informacje zawierającą: 
- datę zakupu paliwa, 
- rodzaj i ilość pobranego paliwa, 
- nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu, 
- dzienną cenę sprzedaży paliwa. 

 
                                                                   §5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.    
 

                                                                  §6 
1. Strony  zastrzegają  na  wypadek  nienależytego wykonania umowy, następujące kary 

umowne:  
a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości niezrealizowanego zamówienia brutto,  gdy  jedna ze stron odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
niezrealizowanego zamówienia brutto, gdy jedna ze stron odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.  
2. W przypadku powstania szkody przewyższającej  wartość zastrzeżonych  kar umownych 
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych. 
 
                                                                             §7 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pisemnej formy pod rygorem 
nieważności. 
 

                                                                    §8 
Umowa została zawarta na czas określony t.j. od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021. 
 

                                                                    §9 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą 
rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 
           §10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

                                                                     §11 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 

 
 

     Zamawiający:                                                                              Wykonawca: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                              


