Nr zamówienia XXIw/1/2018
Bydgoszcz, data 13.02.2018

Zapytanie ofertowe
Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców
w postępowaniu prowadzonym w ramach partnerskiego projektu „Kwalifikacje na miarę XXI
wieku!” Nr RPKP.08.02.01-04-0057/17-00, realizowanym przez Biuro Doradztwa
Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski w partnerstwie z Auto Jazda Justyna Juszczak ,
zapraszamy do złożenia oferty na sprzedaż paliwa – oleju napędowego na potrzeby realizacji szkoleń
zawodowych do zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kat C i D.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Partner projektu:
Auto Jazda Justyna Juszczak
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo
adres biura do składania ofert: ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz
Zamówienie realizowane bezpośrednio przez Partnera projektu – Auto Jazda Justyna Juszczak, z
którym zostanie podpisana umowa o przedmiot zamówienia z wybranym Wykonawcą.

II.

Określenie trybu udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
dokumencie Ministerstwa Rozwoju „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.”.
Zamawiający, nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 3 Wytycznych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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III.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów
ciężarowych w ilości 14.000 litrów (czternaście tysięcy litrów).
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8, Olej napędowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze
aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości paliwa.

IV.

Wymagania ogólne dotyczące świadczenia usługi/zakupu

Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm
jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23
października 2015 r., poz. 1680).
Wykonawca musi posiadać 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 odbywać się będzie w oparciu o ilość 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.
V.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 22 luty 2018 – 31 grudzień 2018 roku.

VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków

a) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych pod warunkiem wskazania ilości oferowanego
paliwa;
b) Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji
zamówienia.
d) Umiejscowienie stacji paliw w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy.
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Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez
Wykonawcę metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

VII.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Każda oferta będzie podlegać ocenie wg następujących kryteriów:
a) „Rabat” - Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który zaoferuje najwyższy rabat w
stosunku do ceny detalicznej paliwa określonego w punkt III oferowanej w danym dniu przez
Wykonawcę.
Oferta zostanie oceniona przez 3 członków Komisji Oceny. W ramach oceny ofert Wykonawcom
zostaną przyznane punkty w następujący sposób: w ramach kryterium „Rabat” Wykonawcy zostaną
przyznane punkty w liczbie równej wielkości wyrażonego procentowo rabatu.
Za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

VIII.

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu
- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3;
3. Ofertę należy dostarczyć na adres biura Zamawiającego: Auto jazda Justyna Juszczak ul.
Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz w zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na realizacje zamówienia XXIw/1/2018 w ramach projektu ” Kwalifikacje na miarę XXI
wieku!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego” oraz adres zwrotny Oferenta.
4. Z tytułu niewybrania oferty, Oferentom nie przysługują żadne środki zaskarżenia oraz żadne
roszczenia. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna
oferta.

IX.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na piśmie (poczta, osobiście, przesyłka kurierska) na adres biura
Zamawiającego:
Auto Jazda Justyna Juszczak
ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz,
do 22.02.2018 roku do godziny 14:00.
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Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się
datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanego rabatu z
Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena wynikająca
z podanego przez Oferenta rabatu przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na
usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku
prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia
Oferentowi, z którym prowadzone były negocjacje.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie
zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te
zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Wykonawcy.

X.

XI.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Załączniki
Zamawiający informuje, że n/w załączniki stanowią integralną część zapytania:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu
- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr XXIw/1/2018
Dotyczącego projektu nr: RPKP.08.02.01-04-0057/17-00

_______________________________
(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe XXIw/1/2018 dotyczącego projektu nr RPKP.08.02.01-04-0057/17-00
prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego:

Partner projektu:
Auto Jazda Justyna Juszczak
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo
adres biura do składania ofert: ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz
na świadczenie usługi zakupu oleju napędowego w ilości 14.000 litrów zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia
zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym XXIw/1/2018.
Oferuję wykonanie usługi/zakupu objętej zamówieniem za:

Usługa

Rabat w stosunku do ceny detalicznej - %

zakup oleju napędowego w ilości 14.000 litrów
(czternaście tysięcy litrów).

_________________________________%

Słownie: ............................................................................
1.
2.
3.

Oświadczam, iż powyższa oferta zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym XXIw/1/2018 i Istotnymi postanowieniami umowy oraz uznajemy się za
związanych z zawartymi w niej postanowieniami.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

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

........................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis Oferenta)
Załączniki do oferty:
1. Oświadczenie o braku powiązań – zał. 2;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – zał. 3;

3. ……………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr XXIw/1/2018
Dotyczącego projektu nr: RPKP.08.02.01-04-0057/17-00

_______________________________
(pieczęć oferenta)

.................................., dnia ..../…../…….

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań o których mowa w pkt. II zapytania
ofertowego nr XXIw/1/2018 z dnia 13/02/2018.
Niniejszym oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
XXIw/1/2018 z dnia 13/02/2018, którego przedmiotem jest zakup oleju napędowego do autobusów i
pojazdów ciężarowych w ilości 14.000 litrów (czternaście tysięcy litrów) na potrzeby projektu
RPKP.08.02.01-04-0057/17-00, wystosowane przez Auto Jazda Justyna Juszczak, nie posiadam
żadnych wzajemnych powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………….
Podpis oferenta
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr XXIw/1/2018
Dotyczącego projektu nr: RPKP.08.02.01-04-0057/17-00

_______________________________
(pieczęć oferenta)

........................., dnia ..../…../…….

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe XXIw/1/2018 dotyczące zakup oleju
napędowego w ilości 14.000 litrów (czternaście tysięcy litrów) dla projektu nr RPKP.08.02.01-040057/17-00 prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego:
Partner projektu:
AutoJazda Justyna Juszczak
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo
adres biura do składania ofert: ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz

niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr
XXIw/1/2018 w pkt. IV, tj.:

Dostarczane paliwo będzie spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm
jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23
października 2015 r., poz. 1680).
Wykonawca posiada 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.).
i pkt. VI, tj.:
Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji
zamówienia.
Stacje paliw umiejscowienie są w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy.

………………………………………….
Podpis oferenta
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