
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060        NIP: 948-16-24-61

Zaproszenie do złożenia oferty

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) do postępowań, których wartość nie 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO nie stosuje się przepisów 
ustawy.

Dotyczy: „Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do 
samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu”

ZAMAWIAJĄCY:       Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu,

 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42,
                                          

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres przetargi@rckik.radom.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  27-12-2016 r. do godz. 13:00

I. Opis Przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  paliw  płynnych  w  systemie  kart  flotowych  do
samochodów  będących  na  stanie  RCKiK im.  dr  K.  Vietha  w Radomiu.  Zakup  paliw
realizowany  będzie  sukcesywnie,  w  miarę  pojawiających  się  potrzeb  Zamawiającego
wynikających  z  odbywania  wyjazdów  służbowych,  indywidualnie  dla  każdego
samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji
bezgotówkowych. 

2. Przewidywana ilość paliwa w okresie 12 miesięcy:
a ) oleju napędowego letniego i zimowego ON zgodnego z normą PN-EN 590
     w szacunkowej ilości 20000 litrów.

II. Rodzaj karty.

a) olej do silników diesel (letni i zimowy zgodny z normą PN-EN 590,

III. Opcja karty.

Numer karty.
Data sprzedaży.
Miejsce sprzedaży.
Numer rejestracyjny pojazdu.
Stan licznika pojazdu w momencie zawierania transakcji.
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Szczegóły dotyczące zakupionego paliwa.

IV. Ogólne warunki.

Zamawiający  dokonywał  będzie  zakupu  paliw  w stacjach  paliwowych  należących  do
Wykonawcy  wybranego  w toku  postępowania,  na  obszarze  całego  kraju,  zależnie  od
miejsca  wystąpienia  potrzeby  uzupełnienia  paliwa,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
województwa mazowieckiego.

V. Oferta

     Wykonawca składa ofertę posługując się formularzami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2.

VI. Umowa
   
     Strony zawrą umowę zgodnie z wzorem obowiązującym u Wykonawcy.
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                                                                                                                               Załącznik nr 1
Firma: .............................................................................

             .............................................................................

                                  Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

                               FORMULARZ CENOWY

Dotyczy:  „Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów
będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. dr K. Vietha w Radomiu”

Wartość oferty:

Lp. Przedmiot zamówienia
Szacunkowa ilość

litrów paliwa

Średnia cena jednostkowa
brutto paliwa na terenie

województwa mazowieckiego
w okresie 27.08.2016 –

20.12.2016

Szacunkowa wartość

1. 2. 3. 4. 5.

2. Olej do silników diesel 20.000 LITRÓW .................................. ...............................

SUMA ...............................

Uwaga:
1. Wskazane ilości paliwa posiadają wyłącznie zastosowanie kalkulacyjne i w żadnym 

wypadku nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Rzeczywista ilość 
zakupionego paliwa w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących, 
sukcesywnych zakupów. 

2. Wszystkie pozycje cenowe w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione.
Nieuwzględnienie  w tabeli  chociażby  jednej  z  zamawianych  pozycji  asortymentowych
spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Ceny w kolumnie 4  winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. w
formacie xx,xx. Brak wskazania liczb po przecinku oznacza, że Wykonawca podał liczbę 
całkowitą ( np. 4 oznacza 4,00 ).

................................., dnia …..................          ...............................................................
                                                                                                                                                                              pieczątka/i imienna/e i  podpis/y   uprawnionego/ych
                               przedstawiciela/i Wykonawcy 
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Załącznik nr 2

OFERTA

Firma: .............................................................................

             .............................................................................

    Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliw płynnych
w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu”.

1. Po  zapoznaniu  się  z  dokumentami  przetargowymi  oferujemy  wykonanie  przedmiotu
zamówienia za cenę brutto:

      ............................................... PLN brutto, słownie ..........................................................................
      ............................................................................................................................................................
PLN
                           ( należy wpisać wartość z pola RAZEM formularza cenowego )
2.  Oświadczamy, że na terenie województwa mazowieckiego posiadamy ......................... 

stacji paliwowych akceptujących rozliczenia przy pomocy kart flotowych.
3.  Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia będzie realizowana w terminie do 21 dni od 

dnia wystawienia faktury. 
4.  Faktura będzie wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmować należności z tytułu 

sprzedaży produktów i usług dokonanych w tym okresie. Ustalone są następujące okresy 
rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia 
miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Za 
termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku.

5.  Posiadamy w granicach administracyjnych  miasta  Radomia  co najmniej  2  stacje  paliw
czynnych całą dobę, w tym jedną oddaloną od stacji RCKiK w Radomiu nie więcej niż 5
km,  obsługujące  rozliczenia  bezgotówkowe przy  użyciu  kart  flotowych  i  oferującą  w
ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw. 

6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia, w tym również koszt wydania nowych kart flotowych.

7. Oferowane  przez  nas  paliwa  odpowiadają  wymaganiom  normy  PN-EN  590  oleju
napędowego ON i zgodne są z wymaganiami Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015r.,  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z
2015r., poz.1680).

8.  Jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowiązujemy się sprzedawać paliwo w sieci  
podmiotów działających w systemie sprzedaży za pomocą naszej karty paliwowej. 

9.  Zgadzamy się podtrzymać tę Ofertę przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, oferta
pozostanie  ona  dla  nas  wiążąca  i  może  być  zaakceptowana  w  każdym  czasie  przed
upływem tego terminu.

10.   Stwierdzamy, że spełnimy warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.
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11. Zobowiązujemy się podpisać umowę bez zwłoki, w wyznaczonym przez Zamawiającego
miejscu i terminie.

12. Składamy własny wzór umowy, który został zaparafowany. 
13. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest/są: 

       ………………………………………….  telefon kontaktowy: ..........................................

...................., dnia ......................                        ............................................................
                                                                         pieczątka/i imienna/e i podpis/y upoważnionego/ych 

przedstawiciela/i Wykonawcy
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