Częstochowa, dn. 24.11.2016 r.
Nr sprawy: SNA.261.2.68.2016.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
I.

NAZWA ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych
w formie doraźnych tankowań samochodów służbowych Zamawiającego, przy użyciu
dwóch imiennych kart paliwowych z dziennym limitem tankowania w wysokości 2000,00
zł brutto każda.
2. Przewidywana szacunkowa ilość zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia
wynosi ok. 2400 litrów, w tym odpowiednio:
1) olej napędowy – 600 litrów;
2) benzyna bezołowiowa (95) – 1800 litrów.
3. Benzyna bezołowiowa musi spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228:2013-04.
4. Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 590:2013-12 oraz
musi być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw w zależności od
rzeczywistych potrzeb, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
finansowe.
6. Tankowania będą odbywać się w cenie aktualnie obowiązującej w momencie zakupu na
danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy lub będącej w dyspozycji
Wykonawcy.
7. Karta paliwowa winna posiadać możliwość bezgotówkowego zakupu materiałów
eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej
oraz czystości i estetyki samochodów (oleje silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe, płyn
do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, żarówki, ściereczki, zapach samochodowy, usługa
korzystania z myjni bezdotykowej, itp.).
8. W przypadku utraty karty paliwowej Wykonawca zapewni natychmiastową jej blokadę,
a w miejsce utraconej lub zniszczonej karty niezwłocznie wyda kartę dodatkową lub
zamienną.
Sekcja Nadzoru i Administracji
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
• posiadają koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót
paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
oraz
• wykażą, że dysponuje co najmniej 3 całodobowymi stacjami paliw położonymi na
terenie miasta Częstochowy oraz min. jedną całodobową stacją położoną przy
drodze krajowej na terenie każdego województwa, spełniającą wymogi przewidziane
przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Wykaz całodobowych stacji paliw (załącznik nr 2)

3

Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik 3)

4

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego ogólnodostępnej
bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać

5

Kserokopia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

6

Pełnomocnictwo do składania oferty (jeżeli dotyczy)

Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego
upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za
zgodność z oryginałem).
Dodatkowo:
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, zobowiązany
jest umieścić dokumenty, w odrębnym zaklejonym opakowaniu oznaczonym klauzulą „Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje
jawnością całej oferty.
VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następuje kryteria:
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Lp.

Kryterium oceny ofert

Znaczenie %
(waga)

1

Cena oferty na dzień ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

60

2

Łączny % rabatu (% Pb95 + % ON)

40

1) Cena – Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny bezołowiowej 95 oraz jednego
litra oleju napędowego, aktualną na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zamawiającego
(www.mops.czestochowa.um.gov.pl). Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego
kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
C=

Cn
Cb

x 60

gdzie:
C – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
60 – waga kryterium
2) Łączny % rabatu (% Pb95 + % ON) – Wykonawca określi wysokość udzielonego
rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały
okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo
pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. Liczba punktów jaką można uzyskać dla
tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
R=

Rb
Rn

x 40

gdzie:
R – liczba punktów
Rb– wysokość łącznej % rabatu oferty ocenianej
Rn – wysokość łącznego % najwyższego oferowanego rabatu
40 – waga kryterium
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone
w opisie przedmiotu zamówienia i po zsumowaniu wszystkich kryteriów wyboru otrzyma
największą liczbę punktów.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie
(Kancelaria – parter), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
”Oferta na zakup paliw płynnych”
lub
drogą elektroniczną na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl. Oferty składane drogą
elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).
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Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2016 r. o godz. 13:00. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu przy składaniu ofert drogą pocztową ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 36 83 275.
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
• Michał Zieliński – e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
• Marcin Michoń – e-mail: mmichon@mops.czestochowa.pl
VIII. SPOSÓB PUBLIKACJI:
1. Treść zapytania ofertowego została opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania treści zapytania ofertowego do
jednego lub kilku losowo wybranych Wykonawców.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie;
3) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta.
Załączniki:
•
•
•
•

Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
Wykaz całodobowych stacji paliw – załącznik nr 2,
Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3,
Wzór umowy – załącznik nr 4.
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