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ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 

I.    Zamawiający. 

Nazwa: Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                

Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A    

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz.  7
00

 - 15
00

 

Numer telefonu: 81 886 80 00      

Numer faksu: 81 886 80 00 

Adres strony internetowej: www.mzk.pulawy.pl 

Adres poczty elektronicznej: mzk@mzk.pulawy.pl 

KRS: 0000023006 

NIP: 716-00-04-826 

REGON: 430964995 

Konto bankowe: PEKAO I O/Puławy Nr 55124024121111000036107083 

 

II.   Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro  (art. 4 ust. 8 ustawy Pzp). 

2. Podstawą prawną opracowania Zapytania o cenę jest „Regulamin udzielania zamówień publicznych o 

wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp”, zwany dalej Regulaminem. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury pełnej. 

4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: § 4 pkt 2 Regulaminu.   

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu o cenę zastosowanie mają przepisy Regulaminu. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów smarowych i środków smarowych do 

Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 

2.1 Część A   – dostawa olejów smarowych i środków smarowych, których producentem jest ORLEN OIL 

Sp. z o. o., 31-323 Kraków, ul. Opolska 100;  

2.2 Część B  – dostawa olejów smarowych. 

3. Wykazy olejów smarowych i środków smarowych są zawarte: 

3.1. dla Części A – w Formularzu Ofertowym Nr 1, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zapytania o cenę; 

3.2. dla Części B – w Formularzu Ofertowym Nr 2, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zapytania o cenę; 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty 

częściowe, na jedną lub więcej części zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  09211000-1 – oleje smarowe i środki smarowe.  

7. Szczegółowe warunki dostawy zawiera Wzór Umowy, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 

Zapytania o cenę. 

8. Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty.  

       Wykaz dokumentów, jakie winien przedłożyć wykonawca.   

       Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
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1. Wykonawca może złożyć oferty częściowe, na jedną lub więcej części zamówienia. Składana oferta 

powinna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy przedmiotu zamówienia, zgodnie z wykazami 

zamieszczonymi w formularzach ofertowych. 

2. Oferta składana w Części A musi zawierać: 

2.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy Nr 1; w wykazie  olejów smarowych i środków 

smarowych wymagane jest wypełnienie wszystkich pozycji w wierszach kolumn nr: 6, 7, 8, 9 oraz 

podanie sumy wszystkich wierszy w kolumnach nr: 7, 8, 9; 

2.2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk ze strony internetowej CI KRS) lub 

aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze 

strony internetowej CEIDG); 

2.3. aktualny dokument autoryzacji Wykonawcy w zakresie dystrybucji produktów ORLEN OIL Sp. z             

o. o. na rynku polskim; 

2.4. oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego w 

dniu złożenia oferty katalogu ORLEN OIL zawierającego wykaz cen oferowanych olejów 

smarowych i środków smarowych – katalog powinien posiadać datę od której obowiązuje.  

3. Oferta składana w Części B musi zawierać: 

3.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy Nr 2; w wykazie  olejów smarowych i środków 

smarowych wymagane jest wypełnienie wszystkich pozycji w wierszach kolumn nr: 6, 7, 8, 9 oraz 

podanie sumy wszystkich wierszy w kolumnach nr: 7, 8, 9; 

3.2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk ze strony internetowej CI KRS) lub 

aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze 

strony internetowej CEIDG); 

3.3. oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnych 

w dniu złożenia oferty katalogów producentów produktów: LOTOS, CASTROL, ELF, MOBIL 

zawierających wykazy cen oferowanych olejów smarowych – katalogi powinny posiadać datę od 

której obowiązują.  

4. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6. Oferta musi zawierać dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do 

reprezentacji firmy, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. 

Pełnomocnictwo). 

7. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia Formularza Ofertowego zgodnie z wzorem, który stanowi 

załącznik do Zapytania o cenę. 

8. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty. 

9. Cena oferty i ceny jednostkowe muszą zostać podane w całości w walucie polskiej, cyfrowo i słownie, 

do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla 

się do 0,01), z wyodrębnieniem podatku VAT.  

10. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

11. Cenę oferty stanowi wartość brutto zamówienia obliczona zgodnie z wypełnionym Formularzem 

Ofertowym.  

12. Sposób zaadresowania oferty. 

Oferty na Część A i Część B należy złożyć w osobnych kopertach. 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego oraz oznaczone 

w sposób następujący: 

12.1. dla Części A: „Oferta – Oznaczenie sprawy: TT/2018/07 – Część A” 

12.2. dla Części B: „Oferta – Oznaczenie sprawy: TT/2018/07 – Część B” 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
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13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 2018-06-04 do godz. 11:00.                                                                                                                        

Oferty zostaną otwarte dnia 2018-06-04 o godz. 11:05 w siedzibie Zamawiającego. 

 

V.   Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy. 

1. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę, zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Postanowienia umowy zawarto we Wzorze Umowy. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert. 

6. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub unieważnić 

postępowanie bez podania przyczyny. 

7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Ryszard 

Górecki tel. 81 886 80 00 wew. 21, faks 81 886 80 00, tel. kom. 695 616 257 w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

 

VI.  Załączniki. 

1. Formularz Ofertowy Nr 1 – Część A; 

2. Formularz Ofertowy Nr 2 – Część B; 

3. Wzór Umowy. 

 

 

 

 Puławy, dnia 2018-05-25                                                                                           Zatwierdzam 

 

Prezes Zarządu 

Henryk Mizak 

 

 


