
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

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

Regon: 000303060        NIP: 948-16-24-611

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 21-12-2017 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.
- Szczegóły dotyczące zakupionego paliwa.

mailto:przetargi@rckik.radom.pl


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.


