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                                                                                                               Załącznik do umowy 

OPIS ZAMÓWIENIA 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700   

Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację   

zadania pn.: „Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników  
zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych”, które nie jest objęte przepisami  

ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.:Dz.U. z 2019 r. poz.   

1843), a jedynie przepisami Zarządzenia Nr 3/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Bolesławcu z/s w Kruszynie z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie  dokonywania wydatków środków 

publicznych z budżetu Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie o wartości nie  

przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. 

 

I. Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec 
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978 
Powiat: bolesławiecki 
Województwo: dolnośląskie 
Tel. 75/7321477 wew. 26 
 

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego: 
 

     Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych        

     przy kotłowniach w Domach Ludowych”, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2015 dla L1 w    

     ilości szacunkowej – 28 000 litrów. Miejsce dostarczenia : Ocice 54B, Trzebień ul. Lipowa 5, Kraśnik  

     Dolny 24A, Bożejowice 1A. 
 

III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: 
 

     Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego od 01 marca do 20 grudnia 2020 r 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:  
     Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

     Oferta powinna: 

1) być opatrzona pieczątką firmową; 

2) posiadać datę sporządzenia; 

3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON; 

4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika 

 

V.  Kryteria wyboru oferty: 
       Cena brutto w złotych – 100% 

 

VI. Wymagania 
1) Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami, w tym na olej napędowy grzewczy.  

    Olej napędowy grzewczy musi spełniać wymagania jakościowe określone PN. Realizacja dostaw będzie     

    odbywała się na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy drogą elektroniczną. 

2) Wraz z dostawą oleju Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości-atest, 

    wystawione przez producenta oleju, nie wcześniej niż dwa miesiące przed terminem dostawy,  

    potwierdzające spełnianie przez dostarczony olej wymagań 

    Niedostarczenie z dostawą świadectwa jakości oleju spowoduje nieprzyjęcie tej dostawy oleju przez         

    Zamawiającego. 

3) W przypadku dostarczenia oleju nieodpowiadającego normie Wykonawca, na swój koszt, dokona  

    wymiany oleju w zbiornikach Zamawiającego. 

4) Zamawiający zastrzega możliwość pobrania  próbki, w tym próbki rozjemczej, z udziałem     

    przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie  

    jakości dostawy próbki będą badane przez niezależny podmiot. Podstawą uznania reklamacji  
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będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiają 

ce jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenie odstępstw od normy. 

 
 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na    

adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec 

do dnia 21 lutego 2020r do godz. 13:00. 
           Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono  

           następująco:  

„Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników  
zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych”  

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić  

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści zło-

żonych ofert. 

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków  

realizacji,  w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekro-

czy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadze-

nia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail.  

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo  do skontakto-

wania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów. 

3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie (www.bip.gminaboleslawiec.pl – Zamówienia Pu-

bliczne Postępowania poniżej  30 tys. Euro) z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy ofe-

rentów, ceny ofertowe).   

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.    

 

IX. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:  
 Płatność za wykonanie zadania po dokonaniu każdorazowej dostawy na podstawie dokumentu po-

twierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, wydruku z urządzenia po dostarczeniu oleju, 

przedstawieniu atestu dostawy i  prawidłowej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia  

faktury. 
 

       Załączniki:  
Załącznik nr 1: Zaproszenie 

Załącznik nr 2: Opis zadania 

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 4: Wzór umowy 

 

 

 

 

 

  


