
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAMAWIAJĄCY: 
URZĄD MIASTA  
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Dostawa paliwa do samochodów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje: 

a. dostawę etyliny bezołowiowej Eurosuper  95 oktanów –do 20.000 litrów 
b. dostawę oleju napędowego Ekodiesel Plus 50 – do 13.500 litrów   
                                                                                                                                                                                

Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe  tankowanie paliwa wyłącznie do zbiorników 
paliwa samochodów Urzędu Miasta, na stacjach benzynowych Dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
 
Wyłoniony w przetargu Dostawca: 
1. zapewni możliwość tankowania paliwa przez całą dobę, w miarę potrzeb Zamawiającego; 
2. gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm, przy czym Zamawiający będzie miał 

prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa, a w uzasadnionych przypadkach będzie miał prawo żądać od 
Wykonawcy skierowania próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych; 

3. w przypadku, gdy Dostawca posiada więcej niż jedną stację na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich swoich stacjach na terenie Piotrkowa 

4. umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej , w okresach rozliczeniowych  - 2 razy w 
miesiącu z 15 dniowym terminem płatności, na podstawie zbiorczych faktur wraz z bilingiem za pobrane 
paliwo; 

5. do każdej faktury Dostawca będzie zobowiązany dołączyć wykaz zawierający następujące informacje: 
• miejsce, data i godzina zakupu 
• rodzaj i ilość pobranego paliwa 
• numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy; 

6. umożliwi korzystanie z kart paliwowych na terenie kraju; 
7. zagwarantuje stałość średniej miesięcznej dziennych cen sprzedaży poszczególnych rodzajów paliw na 

poziomie nie przekraczającym miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w zakresie paliw. 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,  
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za 
zaliczeniem pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2008. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 - Prawo zamówień publicznych. 

WADIUM: 
Nie dotyczy. 
 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena  – 90% 
Możliwość bezgotówkowego tankowania paliwa na terenie kraju wyrażona ilością stacji w sieci, którą dysponuje 
dostawca, na terenie kraju – 10% 
 



MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 12.01.2007r. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 12.01.2007r. o godz. 10:00 pok. nr 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Mariusz Magiera,  tel. 044 732-77-70, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 301, 
Teresa Owczarek,  tel. 044 732-77-73, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 305, 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317. 


