
       Sławno, dnia 09 grudnia 2019 r. 
 
OR.2632.1.2019.VII 

 
Zamawiający: 

Starostwo Powiatowe w Sławnie 

ul. Sempołowskiej 2a 

76-100 Sławno 

     Zapytanie ofertowe 

 Starosta Sławieński zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych dla 

Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 a. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych. 

 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. 

euro (art 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27). 

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów i 

 maszyn będących własnością Zamawiającego: 

  - oleju napędowego ON – szacunkowa ilość: 8600 litrów, 

 - benzyny bezołowiowej Pb95 – szacunkowa ilość: 4800 litrów. 

II.  Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. na stacjach

 Wykonawcy, za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust. 

III.   Wymagania zamawiającego: 

 1. Wykonawca zapewni możliwość codziennego całodobowego tankowania w granicach

 administracyjnych miasta Sławno, bezpośrednio do zbiorników środków transportowych,

 maszyn i kanistrów będących własnością zamawiającego. 

 2. Wydane ilości paliw oraz aktualna cena z dystrybutora zostną wpisane w asygnacie 

 i potwierdzone przez pracownika zamawiającego. 

 3. Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia,

 oraz świadectwa jakości. 

 4. Rozliczenia będą odbywać się raz w miesiącu w oparciu o faktyczną ilość tankowanego

 paliwa. 

 5.  Zamawiający będzie dokonywał płatności przelewem na konto bankowe 

 Wykonawcy,  na podstawie faktury Vat, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 6. Zamawiający zastrzega sobie, że rzeczywiste ilości zamówienia będą wynikać 

 z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu



 cenowym. 

IV.   Sposób przygotowania oferty: 

 1. Oferty należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym

 załącznik nr 1 oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2. 

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do

 reprezentowania wykonawcy. 

V.  Termin i miejsce składania ofert: 

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opisanej w następujący 

sposób: „Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na 2020 r. dla Starostwa Powiatowego  w 

Sławnie” na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie ul. Sempołowskiej 2 a, 76-100 Sławno w terminie 

do 16 grudnia 2019r. do godz. 15:00. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie wyjaśnień i informacji 

dotyczących zapytania ofertowego jest – Grażyna Mazur telefon 59 810-64-87, 

e-mail: g.mazur@powiatslawno.pl 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu potrzeb zamawiającego w 

zakresie przedmiotu zamówienia zaoferował najniższą cenę. 

 

Załączniki: 

1.   Formularz ofertowy- załącznik nr 1 

2.   Formularz cenowy dla przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


