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Zaproszenie do składania ofert 

w post ępowaniu o warto ści nie przekraczaj ącej  
równowarto ści kwoty 30.000 euro 

na dostaw ę  paliwa do pojazdów słu żbowych  
Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim  

 
 
 

I. Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 19 w 
Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliwa do 
pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa całodobowa dostawa paliwa do 
samochodów służbowych Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim :  
 - oleju napędowego PN-EN 590 , 
 - benzyny bezołowiowej PB 95 PN-EN 228, 
w ilościach; 
 - olej napędowy    – 10.000 litrów rocznie  
 - benzyna bezołowiowa PB 95  –   2.000 litrów rocznie 
 
2. Odbiór paliwa następował będzie całodobowo i całotygodniowo u Dostawcy, 
którego stacja benzynowa znajduje się na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego bezpośrednio do baków samochodów służbowych Straży 
Miejskiej. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu dostaw, a 
Dostawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji do Zamawiającego. 
 
4. Zapłata następowała będzie na 15–go i ostatniego dnia każdego miesiąca na 
podstawie faktury wystawionej w oparciu o zestawienia tankowań za dany okres. 
 
5. Realizacja tankowania paliwa będzie realizowana na podstawie wydanych kart 
na każdy pojazd służbowy, które będą zabezpieczone kodem dostępu 
uniemożliwiającym płatność za paliwo osobą trzecim.  
 
6. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na 
stacji paliw Dostawcy w dniu dokonania zakupu. 
 
7. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych ( Dz. U. nr  221, poz. 1441 ). 



8. Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
 
9. Dostawca zaproponuje wzór umowy.  
 
10. Dostawca umożliwi dostęp do portalu internetowego pozwalającego na 
bieżąco  kontrolować  tankowane  paliwo  z  wyszczególnieniem  nr  karty  ( nr 
pojazdu ) daty, godziny oraz ilości zatankowania paliwa.  
 

 
III. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01.06.2016r. do 31.06.2017r. 
 
IV. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 
          Ofertę należy złożyć w formie pisemnej;  

         a) osobiście w siedzibie: Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim  
             ul. Słowackiego 19, 
         b) przesłać na adres: Straż Miejska 97-300 Piotrków Trybunalski  
             ul. Słowackiego 19 
         w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 10 00. 
      Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom   
      bez otwierania.  
      Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie: 
      Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 
 
             <nazwa Zamawiającego> 
             <adres Zamawiającego> 
      <nazwa i adres Dostawcy> 
 
      OFERTA dot. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie  

  przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę     
  paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Piotrkowie  
  Trybunalskim  

                               NIE OTWIERAĆ PRZED <30.05.2016r. godz. 10 00 > 
 

  V. Osoba upoważniona do kontaktu z Dostawcami; 
    Zbigniew Miśkiewicz, tel. 44 732 37 60, 61. 

 
VI.  Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 
         a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 1 ), 

       c) projekt umowy, 
 

VII.  Sposób otwarcia ofert; 
    1. Otwarcie ofert nastąpi przez osobę upoważnioną przez Komendanta Straży  
             Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, które odbędzie się w siedzibie  
             zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19 pokój  
             nr 2, w dniu  30.06.2015. o godz. 1300. 
    2.  Otwarcie ofert jest jawne. 

  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką  
    4. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko,  
            nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Dostawcy, którego oferta jest  
            otwierana, a także cenę oferty. 

 
 

 
 

 
 


