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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.7.2015,  
nazwa zadania: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w 
roku 2016 w następujących ilościach : 
1. Benzyna bezołowiowa PB 95 w orientacyjnej  ilości 1 700 l rocznie 
2. Olej napędowy ON w orientacyjnej ilości 10 000 l rocznie. 
 
Wyżej wymienione ilości paliw mogą ulec zmianie. 
Dostarczone paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2005 r. Nr 216 poz. 1825), PN-EN 228:2005 (U) Paliwa do 
pojazdów samochodowych. benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, PN-EN 
590:2005 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i 
metody badań. 
 
Wykonawca zapewni możliwość tankowania w godz. od 08:00 do 15:00 a w dni wolne 
od pracy w godz. od 08:00 do 13:00 bezpośrednio do zbiorników środków 
transportowych będących własnością zamawiającego. 
 
Sprzedawca zobowiązuje się do każdorazowego zaopatrzenia pojazdów, w olej 
napędowy, benzynę bezołowiową Pb 95 na stacji paliw zlokalizowanej w odległości nie 
większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego 
 
wspólny Słownik Zamówień: 
09.13.41.00 - 8 Olej napędowy 
09.13.21.00 - 4 Benzyna bezołowiowa 
 
 
Termin wykonania zamówienia:  
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  



 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 
Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty składania 
ofert. 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2015-12-23 do godz.  09:30.  
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój nr  2 
 
Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl   
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są: 
stanowisko  inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
 Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
 Formularz cenowy  
 Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Projekt umowy 
 
          / -- / 

_________________________ 
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 
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