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Bydgoszcz, data 29.12.2018 

Zamawiający: 

Partner projektu: 

Auto Jazda Justyna Juszczak 
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo 
adres biura do składania ofert: ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz 

 

 
Rozeznanie rynku - zakup oleju napędowego 

 
 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie Kwalifikacje na miarę XXI wieku!” Nr 
RPKP.08.02.01-04-0057/17, realizowanym przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego 

Europejczyk Jacek Leski w partnerstwie z Auto Jazda Justyna Juszczak w ramach umowy o 
dofinansowanie jest określenie rynkowej ceny na  zakup oleju napędowego do autobusów 
i pojazdów ciężarowych w ilości około 7.350 litrów (siedem tysięcy trzysta pięddziesiąt litrów) 
na potrzeby realizacji szkoleo zawodowych do zajęd praktycznych kursu prawa jazdy kat C i 
D. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówieo CPV: 09134100-8, Olej napędowy wg poniższych 

warunków. 

Termin zakupu: grudzieo 2018 - luty  2019. 

 

Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

 

Dostarczane paliwo musi spełniad wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm 
jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagao jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 
października 2015 r., poz. 1680). 

Wykonawca musi posiadad aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z 
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.). 

Rozliczenie zakupionego paliwa będzie odbywad się będzie w oparciu o ilośd paliwa wykazaną 

przez zalegalizowane urządzenia Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.  

Zamawiający dopuszcza magazynowanie paliwa we własnych zbiornikach. 

Zamawiający wymaga aby stacje paliw Wykonawcy, na których będą tankowane pojazdy 

znajdowały się w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy. 
 

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście biura do składania ofert: 

Auto Jazda Justyna Juszczak 
ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz 

do dnia 8 stycznia 2019 roku. 
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Formularz rozeznania rynku 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie Kwalifikacje na miarę XXI wieku!” Nr 
RPKP.08.02.01-04-0057/17, realizowanym przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk 

Jacek Leski w partnerstwie z Auto Jazda Justyna Juszczak w ramach umowy o dofinansowanie jest 
określenie rynkowej ceny na  zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych na 
potrzeby realizacji szkoleo zawodowych do zajęd praktycznych kursu prawa jazdy kat C i D. 

Przedmiot zapytania 

1.  Zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych w ilości około 7.350 litrów (siedem tysięcy 
trzysta pięddziesiąt litrów) 

Dane wykonawcy 

1 Nazwa wykonawcy  

2 Adres  

3 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena  oleju napędowego w zł/l z dnia 

rozeznania rynku 

 

........................................zł/l 

Niniejszym oświadczam, iż spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania. 

Podpis 

 

 
 
 


