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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie 
Gogolewo 71 63-840 Krobia  tel.65 571 25 42/43 
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 
     Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych   
     z dnia 29 stycznia 2004 roku. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE. 
      Termin realizacji przedmiotu zamówienia ; od listopada 2018  do  na czas nieokreślony z  
       możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
      O zlecenie mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają taki obowiązek jego posiadania. 
Uznaje się za spełnienie tego warunku posiadania  przez Wykonawcę (Sprzedawcę) 
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, 
wydaną przez Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki.  

2. Przedstawią kopię aktualnego wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów ( dot. tego 
fragmentu gdzie jest wymieniony Wykonawca ubiegający się o zamówienie) podmiotów 
dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dla podmiotu, który złożył kaucję 
gwarancyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wpłacą wadium w wysokości 20 000 zł.  
Wadium może być wniesione w następującej formie: 

• pieniądza na rachunek bankowy   
BGŻ BNP Paribas O/Leszno 97 2030 0045 1110 0000 0023 5330. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy , a pozostałym Oferentom niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu 

4. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VI, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
Zamawiający może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających  
spełnienia warunków określonych w SIWZ . 
 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju; 
a)  napędowego (letniego, przejściowego, zimowego)  w ilościach szacunkowych - 

prognozowanych 400 000 litrów rocznie wraz z dostawą do garażowych stacji paliw 
znajdujących się w miejscowościach Pępowo , Gogolewo i Niepart w terminach 
wskazanych przez Zamawiającego. Minimalna ilość jednorazowa dostawy do trzech 
stacji paliw to 10 000 litrów. 

b) opałowego lekkiego (letniego, przejściowego, zimowego) w ilościach szacunkowych 
–prognozowanych 15000 litrów rocznie wraz z dostawą do zbiorników 
przypiecowych znajdujących się w miejscowościach Pępowo, Gogolewo i Niepart  
w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Minimalna ilość jednorazowa 
dostawy to 1 000 litrów. 

2. Oferowane oleje muszą spełniać wymagania określone normą PN-EN590 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.z 2015 r., poz. 1680). 

3. Realizowane dostawy będą pochodziły wyłącznie w oparciu o produkt olej jako produkty 
krajowych koncernów paliwowych PKN Orlen lub Lotos.  

            Jednostka sprzedaży będzie m3 oleju napędowego w temperaturze 15oC.  



4. Ceną bazową - cena odniesienia Oleju Napędowego dla każdej dostawy, będzie  
   każdorazowo: 

• dla paliw Ekodiesel Ultra, Ekodiesel ULTRA klasa 2 będącymi produktami PKN 
Orlen: cena dnia dostawy tego produktu  dla gęstości mierzonej w temp 15o , 
stosowana i ogłaszana przez PKN Orlen na stronie internetowej hurtowej 
sprzedaży paliw (www.orlen.pl). 

• dla paliw Eurodiesel, Lotos Diesel IZ 40 będącymi produktami Lotos: cena dnia 
dostawy tego produktu dla gęstości mierzonej w temp 15o , stosowana i ogłaszana 
przez Lotos na stronie internetowej hurtowej sprzedaży paliw (www.lotos.pl). 

Ceną właściwą do rozliczeń każdorazowej dostawy będzie cena dnia dostarczonego 
paliwa skorygowana o wysokość marży (ze znakiem +) lub upustu (ze znakiem -) w 
stosunku do wyżej wskazanej ceny bazowej - ceny dnia sprzedaży hurtowej. 
W ofercie należy podać wielkość proponowanej marży (znak +) lub upustu (znak -). 
wyrażone w wielkości PLN/netto za m3 . 

5.    Cenę oferty ustala się według zasady loco miejsce dostawy dla danej lokalizacji Pępowo,  
       Niepart lub Gogolewo. Marża lub upust podane przez Oferenta będą obowiązywały  
       w trakcie całego okresu zawartej   umowy i nie będą podlegały zmianom.  
6.    Cena oferty obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i  
       zgodnie z  obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
       Prawidłowe ustalenie i podanie podatku VAT należy do obowiązków oferenta. 
       Rozliczenia dostaw będą odbywały się wyłącznie w walucie PLN.   
 
Spółka dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na olej napędowy lub opałowy.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ    
      WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
      W POSTĘPOWANIU. 

1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty ;  
a. oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w  

postępowaniu, 
b.   kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi,  
c.   kopię aktualnego wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów ( dot. tego fragmentu 
      gdzie jest wymieniony Wykonawca ubiegający się o zamówienie) podmiotów dokonujących  
      dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004, 
d.  wypisy z KRS lub CEIDG, 
e.   pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to  
      bezpośrednio z załączonych dokumentów.  
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
       Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
       A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga elektroniczną  
(email: stadnina@stadninapepowo.com) najpóźniej do dnia 05.11.2018 r. do godz.13,00. 

2. Do udzielenia szczegółowych informacji w imieniu Zamawiającego upoważniony jest –  
Zastępca Dyrektora Leszek Plewa kontakt  tel. 65 571 25 42. 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Termin związania ofertą – 7 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawcy składają ofertę zgodną z SIWZ. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 



3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny  
i trwały. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na 
pierwszej stronie oferty. 

5. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
7. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenie: 

 
 

Oferta na:          
 „ Zakup olej napędowego i opałowego" 

 
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
 

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub 
poświadczone przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie, zgodnie 
z aktem rejestracyjnym lub dołączonym upoważnieniem. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ i umowy. 

10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z 
siedzibą w Gogolewie, Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie do dnia 06.11.2018 r. 
do godz. 1300. 

      2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2018 r. o godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego. 
      3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców. 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cena ofertowa jest ceną (netto), obejmującą wielkość marży lub upustu do ceny hurtowej 
paliwa ogłaszanej przez PKN Orlen lub Lotos na stronie internetowej hurtowej sprzedaży 
paliw (www.orlen.pl) lub (www.lotos.pl). 

2. Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN)  za m3   
 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

          I SPOSOBU OCENY OFERTY. 
Podstawowymi kryteriami przy wyborze oferty będą: 
a) zaoferowana cena. 
b) zaproponowana dostawa kompleksowa zarówno oleju napędowego jak i opałowego. 
c) posiadane możliwości techniczne dostarczenia paliwa w czasie 24 godz. od złożenia 

zamówienia. 
d) posiadane informacje o sytuacji finansowej Wykonawcy. 

 
Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków ofertowych. 

 
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  
         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 
jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 



terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie. 

 
XIV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 
            W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
             kodeksu cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie – załącznik nr 2 
3. Projekty umów. (szt.2) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

Przedmiot przetargu Zakup oleju napędowego i opałowego 

 

Zamawiający Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gogolewie 

Gogolewo71 

63-840 Krobia 

Sprzedający  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Oferowana wielkość 

 marży(+)  lub upustu(-) w zł/m3 

- Olej napędowy 

 

- Olej opałowy 

  

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

UWAGI  

 

 
 
 
 

…………………………………………… 
        podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 
 

 

 



Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam , że zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

dołączonej do specyfikacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………... 

4. Oferta zawiera …… stron podpisanych i ponumerowanych od nr ……. do nr ………. 

 

 

 

 

Dnia ………………….                                                 ………………………………………… 
      podpis i pieczęć osób upoważnionych 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIA 
 
 

Nazwa Sprzedającego 

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

Adres Sprzedającego 

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

Numer tel. 

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

 

Oświadczam, co następuję; 

1. Nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przez mnie firmy postępowanie upadłościowe 

lub restrukturyzacyjne, jak tez firma nie jest w stanie likwidacji. 

2. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne     i 

zdrowotne. 

3. Posiadam niezbędną wiedze i doświadczenia dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. 

 

 

      Przychody ogółem za rok 2015 wyniosły ……………………………………, 

 

      2016 wyniosły ……………………………………, 

 

      2017 wyniosły ……………………………………., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia ………………………                          ………………………………………………. 
     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 
 

 


