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Załącznik nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł  
w Domy Pomocy Społecznej w 

Kochłowach 
 
 

 
DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ 

   W KOCHŁOWACH 
 
Kochowy 1         tel. 62  732 07 05 
63-500 Ostrzeszów         

    
  Kochłowy 01.12.2021r.  

DPS.2620.2.2021 
Nr sprawy 

 
 
                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE 
                           dotyczące wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn. 
 

Dostawa oleju opałowego lekkiego 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego:  

 Dom Pomocy Społecznej, 
  Kochłowy 1,  
 63-500 Ostrzeszów 
 NIP: 6221638922 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia: 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 

szacunkowej 17.500 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach,  

o następujących parametrach: 

Lp. PARAMETRY JEDNOSTKA WYMAGANIA wg 
NORMY 

  1. Gęstość w temp. 15o C kg/m3 max. 860 
  2. Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6 
  3. Temperatura zapłonu C min. 56 
  4. Lepkość kinematyczna w temp. 

20oC 
mm2/s max. 6,00 

  5. Skład frakcyjny: 
- do temp. 250o C, destyluje 
- do temp. 350o C, destyluje 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
max. 65 
min.  85 
 



  6.  Temperatura płynięcia C max. -20,0 
  7. Pozostałość po koksowaniu w 

10% pozostałości destylacyjnej 
% (m/m) max. 0,3 

  8. Zawartość siarki % (m/m) max. 0,1 
  9. Zawartość wody mg/kg max. 200 
10. Zawartość  zanieczyszczeń stałych mg/kg max. 24 
11. Pozostałość po spopieleniu % (m/m) max. 0,01 
12. Barwa  czerwona 

             
            Zgodnie z Polską Normą PN- C- 96024  
 

2.2 Dostawy odbywać będą się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, a ilość 
zamawianego oleju opałowego określona będzie każdorazowym zamówieniem 
telefonicznym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego  
w terminie do 2 dni roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

2.3 Jednorazowa dostawa obejmuje szacunkowo ilość od 1.000 do 5.000 litrów oleju. 
2.4 Podana ilość oleju opałowego, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość jej zmiany stosownie do swoich potrzeb. Ewentualne zmiany ilościowe 
mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących  
w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 30%, 
a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany w zamówieniu 
ilości dostaw przez Zamawiającego. 

2.5 Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie  
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006r. 
(t.j.Dz.U.2021, poz.133). 

2.6 Każdorazowa dostawa oleju opałowego winna być potwierdzona świadectwem jakości.  
2.7 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do tego 

przystosowanym i na własny koszt do Zamawiającego. Samochód - autocysterna winna 
być wyposażona w legalizowany licznik umożliwiający pomiar ilości oleju bez 
konieczności ingerencji obsługi. 

2.8 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy w godzinach pracy 
Zamawiającego.  

2.9 Dokumentacja do zapytania ofertowego dostępna w siedzibie Zamawiającego, oraz 
na stronie internetowej http://bip.powiatostrzeszowski.pl/ 

 
4.Termin realizacji zamówienia:od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

5.1 Do zapytania ofertowego mogą przystąpić wykonawcy: 
 którzy sporządzą  ofertę zgodnie z postanowieniem punktu 10 i złożą ofertę  

w ustalonym terminie, 
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 posiadają wiedzę i doświadczenie, 
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
 znajdujący się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
ich oferta   musi spełniać następujące wymagania: 



 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia  publicznego. 

 Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

Wykonawcę w miejscu "nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące 
Wykonawców występujących  wspólnie, a nie ich pełnomocnika. 

 
6. Miejsce uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia  
     i warunków udziału w zapytaniu ofertowym:  

Dom Pomocy Społecznej 
Kochłowy 1 
63-500 Ostrzeszów 
Halina Froń - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 
Joanna Guhn – Referent  mail: guhn@dpskochlowy.pl 
pod nr tel. 62 732 07 05 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. 

 
7. Kryteria wyboru ofert którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

7.1 Najniższa cena brutto oferty - 100 pkt. 
                  Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru: 

cena minimalna wśród złożonych zakwalifikowanych ofert 
Cena  =     cena zakwalifikowanej badanej oferty   x 100 pkt. 
7.2 Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100pkt. 

 
8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

8.1 Cenę należy podać w złotych polskich na „ Formularzu cenowym oferty” załącznik  
Nr 1 z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku. 

8.2 Cenę oferty należy obliczyć następująco: 
 do wyceny oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć cenę jednostkową netto 

stanowiącą 1000 L oleju opałowego lekkiego producenta obowiązującą w dniu 
03.12.2021r. 

 przez „cenę producenta” Zamawiający rozumie cenę podawaną do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej producenta. 

 do ceny jednostkowej netto (za 1 L) oleju opałowego należy dodać oferowaną 
marżę (podaną w kwocie) lub od ceny jednostkowej netto ( za 1 L) należy odjąć 
oferowany upust ( podany w kwocie). 

          Zaproponowana przez Wykonawcę marża lub upust jest wartością stałą i nie może 
ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

8.3 Wartość oferty brutto należy obliczyć dodając do wartości oferty netto podatek VAT 
według aktualnej stawki. 

8.4 W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca 
zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w dniu wystawienia faktury. 

8.5 W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego 
producenta w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez 
producenta. 

8.6 Cena oferowana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

8.7 Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych 
Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania ceny netto za 1 litr oleju opałowego 



podaną przez producenta oleju opałowego na stronie internetowej w dniu dostawy 
oleju opałowego do Zamawiającego ( potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony 
internetowej producenta, który należy dołączyć do faktury), uwzględniając stałą 
kwotową marżę lub stały kwotowy upust i podatek VAT.  

8.8 Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 
150 C na podstawie wskazań przepływowego licznika ilości wydanego paliwa, 
zainstalowanego w autocysternie dostarczającej przedmiot zamówienia. 

8.9 Formularz cenowy oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częścią załącznikami, 
zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zapytania 
ofertowego, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.  

 
9. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  
     Wzór umowy stanowi załącznik nr 3. 
 
10. Sposób przygotowania oferty:  

10.1  Oferta cenowa winna być sporządzona na Formularzu cenowym oferty dołączonym 
do zapytania ofertowego -  załącznik  nr 1. 

10.2  Do oferty należy dołączyć : 
 podpisane oświadczenie – załącznik  Nr 2,  
 należy również dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną, załącznik  Nr 4. 
 aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji i Energetyki, ważną co najmniej przez okres realizacji 
niniejszej umowy, 

 zaświadczenie (świadectwo) niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym. 

 Wykonawca może zamiast zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenie 
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 Wykonawca może zamiast zaświadczenia złożyć inne dokumenty 
potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych 
środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania 
środowiskiem, 

 wydruk cen oleju opałowego lekkiego producenta z ogólnodostępnej strony 
internetowej z dnia 03.12.2021r. 

10.3  Jeżeli Wykonawcę reprezentuje przedstawiciel firmy, bądź Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
upoważniające do podpisania oferty, pozostałych dokumentów składanych  
w postępowaniu i umowy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

      Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
10.4 Wszystkie załączniki dodane do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego 

integralną część. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania 
jakichkolwiek zmian i dopisków w oryginalnych załącznikach. 

10.5 Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką oraz winna być podpisana przez Wykonawcę lub 
upoważnionego pełnomocnika Wykonawcy, złożona w zabezpieczonej kopercie 
opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres 



wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy DPS 2620.2.2021 do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju 
opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach”. 

 
11. Miejsce i termin złożenia ofert:  

11.1 Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2021r. do godziny 9.00 w siedzibie 
Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej, Kochłowy 1,osobiście, kurierem lub 
pocztą (decyduje termin dostarczenia, a nie stempla pocztowego). 

11.2     Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 
 

 
 
 
 
 
 
 
         ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor Domu Pomocy  
                                                                                                            Społecznej w Kochłowach 

              mgr Aneta Małolepsza 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


