POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Sikorskiego 21
(2)
67-200 GtOG6W
tel./fax 76/72-72-563
Gtogow, dnia 25.01.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWE^ PALIW PLYNNYCH DO SAMOCHODU SLUZBOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GLOGOWIE

1. Zamawiajcjcy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gtogowie z siedziba; 67-200 Gtogow,
ul.W.Sikorskiego 21
REGON: 390684200; NIP: 693-18-43-620
Telefon/Fax: (076) 727 25 63
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Glogowie zwraca si§ z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na dostaw§ paliw plynnych do samochodu sluzbowego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Glogowie.
2. Przedmiot zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa paliwa - etylina Pb 95 w systemie sprzedazy
bezgotowkowej,
w okresie od 1 lutego 2019r. do 1 lutego 2020r. Miejscem realizacji dostaw sa. stacje paliw
poiozone w obr^bie administracyjnym miasta Gtogow
Oferowane paliwo musi spetniac wymagania okreslone w Polskich Normach dla paliw
plynnych.
Fakturowanie b^dzie obejmowato miesi^czne okresy sprzedazy z minimum 14- dniowym
terminem piatnosci od dnia dostarczenia faktury.
W okresie realizacji umowy zamawiaja,cy przewiduje zakupienie paliw w ilosci szacunkowej:
- etylina Pb 95 - 700 I.
Dostawa paliw realizowana b^dzie sukcesywnie w miar§ pojawiaja.cych si^ potrzeb
Zamawiaja.cego, wynikajqcych z odbywania wyjazdow sluzbowych.
O udzielenie zamowienia moga, ubiegac si? wykonawcy posiadaja^cy niezb^dne w tym
zakresie uprawnienia oraz spelniaja,cy warunki udziatu w post^powaniu
3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca okresli cen? paliw na podstawie sredniej ceny detalicznej za 1 litr paliwa (Pb 95)
obliczonej jako srednia cena dzienna paliwa z okresu 01.02.2019r. - 01.02.2020r. na stacji
paliw Wykonawcy polozonej najblizej siedziby Zamawiajqcego.

Wykonawca okresli wysokosc udzielonego rabatu w ztotych polskich. Udzielony rabat jest stafy i nie
ulega zmianie przez caly okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie kazdorazowo
pomniejszona o kwote udzielonego rabatu.
Cen§ oferty nalezy okreslic w formularzu ofertowym stanowi^cym zalqcznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna bye wyrazona w zlotych polskich, z dokiadnosciq do dwoch miejsc po
przecinku.
Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz
warunkami stawianymi przez zamawiajqcego.
4. Zapytania o przedmiot zamowienia:
Wszelkich informacji dotycz^cych przedmiotu zamowienia udziela Radoslaw Nurek tel. (076)
727 25 63; mail: pinbql@o2.pl:
5. Sposob przygotowania oferty:
— Wykonawca powinien sporza^dzic oferte, podajaj; cene jednostkowa^ netto, podatek VAT,
cene brutto oraz okreslic wysokosc stalego rabatu na 11 paiiwa.
Oferta winna zawierac nazw$ i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upowaznionej do wystepowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi bye
czytelny lub opisany pieczatka. imienna..
--Jako wymagany zata,cznik do formularza ofertowego, wykonawca winien zal^czyc:
1) podpisane oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziaJu w postepowaniu dolqczone do
formularza ofertowego,
2) podpisane oswiadczenie dotycz^ce jakosci oferowanego paliwa,
3) kserokopie poswiadczona^ za zgodnosc z oryginaiem niezbednych uprawnien do wykonania
przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie dziateinosci gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami.
6. Kryterium wyboru oferty:
Przyjetym kryterium wyboru oferty jest:- cena - waga 100% - wg. minimalizacji, wyliczona jako wartosc
calego zamowienia z uwzglednieniem upustow,
Miejsce i termin ztozenia oferty:
Oferte nalezy ztozyc do dnia 4 lutego 2019r. do godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Glogowie ,adres: ul.W.Sikorskiego 21, 67-200 Gtogow z dopiskiem
,,OFERTA NA DOSTAW^ PALIWA DO SAMOCHODU SLUZBOWEGO W PINB GLOGOW'.lub
przeslac na adres elektroniczny : pinbgl(o)o2.pl
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