
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie  

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4 

arr@arrkonin.org.pl 

(dalej „ARR”) 

 

dane kontaktowe ws. Zamówienia w sprawach formalnych i technicznych:  

Krzysztof Polerowicz 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie  

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4 

tel. kom: +48 691 503 936 

Email: krzysztof.polerowicz@arrkonin.org.pl 

 

Kontakt wyłącznie w godzinach od 8:00 do 15:00. 

 

2. Tryb udzielenia Zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie wewnętrznych uregulowań ARR. Do postępowania nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019). 

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia: 

1) Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest sukcesywna dostawa, polegająca na 

zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie 

sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, w terminie od dnia podpisania Umowy do 

dnia 31 grudnia 2022 roku. 

2) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w rocznym (12-miesięcznym) okresie 

rozliczeniowym wynosi odpowiednio: 

a) benzyna bezołowiowa Pb95 (E5) - około 3500 litrów,  

b) olej napędowy ON (B7) - około 1000 litrów. 

3) Zakupy dokonywane będą bezgotówkowo, za pomocą kart wystawionych na numer 

rejestracyjny samochodu lub okaziciela. Karty wydawane są Zamawiającemu, a w razie ich 

utraty, kradzieży lub zniszczenia Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 

(słownie: dziesięciu) dni, wyda karty dodatkowe lub zamienne. Ilość kart według 
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zapotrzebowania na dzień niniejszego zapytania ofertowego wynosi 3 (słownie: trzy) i w trakcie 

realizacji zamówienia może ulegać zmianom. 

4) Za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci cenę zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy.   

5) Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni 

od zgłoszenia (telefonicznego, mailowego lub pisemnego). 

6) Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy, w oddzielnej, zamkniętej kopercie numery 

PIN, przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające dokonywanie zakupów. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu i uruchomienia elektronicznych kart w 

terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty zawarcia umowy. 

8) Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu (telefonicznym, mailowym 

lub pisemnym) jej utraty, kradzieży lub zniszczenia przez Zamawiającego. 

9) Zakup paliw dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw, na 

której możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, w momencie zakupu 

pomniejszone o rabat udzielony przez Wykonawcę. 

10) Wykonawca będzie rozliczał transakcje z Zamawiającym w PLN. 

11) Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie prowadzenie pełnego monitoringu transakcji (data 

i godzina dokonania zakupu, miejscowość, ilość i rodzaj tankowanego paliwa płynnego, cenę 

jednostkową obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania, wartość zakupu paliwa lub po 

uwzględnieniu rabatu udzielonego przez Wykonawcę, numer rejestracyjny pojazdu). 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji za pośrednictwem sieci 

Internet. 

12) Zestawienie powyższych informacji o dokonanych transakcjach winno być załączone 

każdorazowo do faktury lub wyszczególnione na samej fakturze. 

13) Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT nie częściej niż 

dwa razy w miesiącu. Faktury VAT zbiorcze powinny być wystawiane na Zamawiającego na 

podstawie dokumentów potwierdzających zakup paliw za okresy rozliczeniowe. Ustala się 

następujące okresy rozliczeniowe:  

a) pierwszy okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca,  

b) drugi okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 

14) Szczegółowy wykaz użytkowanych samochodów (typ pojazdu, numer rejestracyjny i rodzaj 

paliwa) zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy. 

15) Podane ilości benzyny bezołowiowej Pb95 (E5) i oleju napędowego ON (B7) są ilościami 

szacunkowymi i nie mogą być uważane przez Wykonawców jako ilości określające 



zapotrzebowanie ARR. Zmiana ilości zakupionego paliwa w trakcie obowiązywania umowy nie 

będzie powodowała żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia. 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, 

konsorcjum). 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają łącznie warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) co najmniej jedna stacja, na której możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez 

Wykonawcę, musi znajdować się w obrębie do 5 km (słownie: pięciu kilometrów) od 

siedziby Zamawiającego, oraz  

b) co najmniej po dwie stacje, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych 

przez Wykonawcę, zlokalizowane są na trasach: 

− Konin – Warszawa,  

− Konin – Poznań, 

− Konin – Bydgoszcz, 

− Konin – Ostrów Wielkopolski, 

c) co najmniej jedna stacja, na której możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez 

Wykonawcę, zlokalizowana jest na autostradzie A2 na trasach:  

− Konin – Warszawa, 

− Konin – Poznań. 

2) Nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych rozumianych jako wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 



c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopni w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie 

danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty oświadczeniach oraz na podstawie 

dokumentów złożonych przez Wykonawców potwierdzających powyższe oświadczenia. 

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:  

Lp. Nazwa kryterium Waga punktowa 

1 Stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na 

zakup benzyny bezołowiowej PB95 (E5) 

30/100 

2 Stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na 

zakup oleju napędowego (B7) 

30/100 

 

3 

Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, znajdujących się 

w obrębie do 5 km (słownie: pięciu kilometrów) od 

siedziby Zamawiającego 

 

10/100 

 

 

 

4 

Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych 

na trasach: 

Konin – Warszawa, 

Konin – Poznań, 

Konin – Bydgoszcz, 

Konin – Ostrów Wielkopolski. 

 

15/100 

 

5 

Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych 

na autostradzie A2 na trasach: 

Konin – Warszawa, 

Konin – Poznań. 

 

10/100 

6 Cena netto za kartę nową (na nowy pojazd) lub 

zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego 

5/100 

 

Opis oceny kryteriów wyboru: 

 

Kryterium 1 – Stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na zakup benzyny bezołowiowej PB95 (E5): 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 

30 (słownie: trzydzieści). Oferta z najwyższą wartością rabatu netto wyrażoną w PLN otrzyma maksimum 

możliwych punktów w tym kryterium, tj. 30 punktów. 

 



Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

WrPB95 = RPB95b / RPB95max x 30 

gdzie: 

WrPB95 - wartość punktowa oceny, 

RPB95b – wartość netto rabatu oferty badanej, 

RPB95max – najwyższa wartość netto rabatu spośród ofert ważnych. 

 

Kryterium 2 – Stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na zakup oleju napędowego (B7): 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 

30 (słownie: trzydzieści). Oferta z najwyższą wartością rabatu netto wyrażoną w PLN otrzyma maksimum 

możliwych punktów w tym kryterium, tj. 30 punktów. 

 

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

WrON = RONb / RONmax x 30 

gdzie: 

WrON - wartość punktowa oceny, 

RONb - wartość netto rabatu oferty badanej, 

RONmax - najwyższa wartość netto rabatu spośród ofert ważnych. 

 

Kryterium 3 – Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, 

znajdujących się w obrębie do 5 km (słownie: pięciu kilometrów) od siedziby Zamawiającego: 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 

10 (słownie: dziesięć). Oferta z najwyższą ilością stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, znajdujących się w obrębie do 5 km (słownie: pięciu kilometrów) od 

siedziby Zamawiającego, otrzyma maksimum możliwych punktów w tym kryterium, tj. 10 punktów. 

 

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

WS1 = S1b / S1max x 10 

gdzie: 

WS1 - wartość punktowa oceny, 

S1b - największa ilość stacji w ofercie badanej 

S1max – największa ilość stacji spośród ofert ważnych. 



Kryterium 4 – Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, 

zlokalizowanych na trasach: Konin – Warszawa, Konin – Poznań, Konin – Bydgoszcz, Konin – Ostrów 

Wielkopolski: 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 

15 (słownie: piętnaście). Oferta z najwyższą ilością stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych na trasach: Konin – Warszawa, Konin – Poznań, 

Konin – Bydgoszcz, Konin – Ostrów Wielkopolski, otrzyma maksimum możliwych punktów w tym 

kryterium, tj. 15 punktów. 

 

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

WS = S2b / S2max x 15 

gdzie: 

WS2 - wartość punktowa oceny, 

S2b - największa ilość stacji w ofercie badanej 

S2max – największa ilość stacji spośród ofert ważnych. 

 

Kryterium 5 – Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, 

zlokalizowanych na autostradzie A2 na trasach: Konin – Warszawa, Konin – Poznań: 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 

10 (słownie: dziesięć). Oferta z najwyższą ilością stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych na autostradzie A2 na trasach: Konin – Warszawa, 

Konin – Poznań, otrzyma maksimum możliwych punktów w tym kryterium, tj. 10 punktów. 

 

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

WS = S3b / S3max x 10 

gdzie: 

WS3 - wartość punktowa oceny, 

S3b - największa ilość stacji w ofercie badanej 

S3max – największa ilość stacji spośród ofert ważnych. 

 

Kryterium 6 – Cena netto za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną z winy 

Zamawiającego: 



Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 5 

(słownie: pięć). Oferta z najniższą cenę netto wyrażoną w PLN otrzyma maksimum możliwych punktów w 

tym kryterium, tj. 5 punktów. 

 

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

Wk = Kmin / Kb x 30 

gdzie: 

Wk - wartość punktowa oceny, 

Kmin - najniższa cena netto spośród ofert ważnych, 

Kb - cena oferty badanej. 

 

*** 

Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych 

w ramach ww. kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą 

łączną liczbę punktów. 

 

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej uzyskają identyczną liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia 

ofert dodatkowych, których warunki nie będą mogły być mniej korzystne niż warunki w ofertach 

podstawowych. 

 

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

udzielenia zamówienia zgodną ze wzorem dołączonym do niniejszego Zapytania ofertowego.  

 

6. Warunki umowy 

Treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający dopuszcza, aby jako załączniku do umowy zostały dokumenty stosowane standardowo przez 

Wykonawcę w innych umowach tego typu, takie jak np. regulamin użytkowania kart czy ogóle warunki 

umów. Zastrzega się jednak, że w razie rozbieżności lub oczywistej sprzeczności postanowień i celu 

umowy z postanowieniami ww. dokumentów, zastosowanie znajdują zawsze postanowienia umowy, a 

sprzeczne postanowienia tych dokumentów zostaną wyłączone.  

 



Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

 

krzysztof.polerowicz@arrkonin.org.pl 

 

z dopiskiem w tytule wiadomości: "Oferta dot. zapytania ofertowego w sprawie sukcesywnej dostawy, 

polegającej na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR” 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2021 r. o godzinie 15:00. Oferty przesłane lub doręczone po 

wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godziny wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.  

 

8. Modyfikacja treści Zapytania ofertowego 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. W takim 

przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przesłane potencjalnym Wykonawcom. Jeżeli w wyniku 

zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub 

wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

 

9. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procedury udzielania zamówienia na każdym etapie 

postępowania lub do pozostawienia procedury udzielania zamówienia niezakończonej bez podawania 

przyczyny.  

 

10. Opis sposoby przygotowanie ofert – instrukcja dla oferentów 

1) Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu w języku polskim na komputerze lub 

czytelnym pismem ręcznym.  

2) Na formularzu ofertowym - Wykonawca jest zobowiązany do wpisania informacji w miejscach, 

w których zostało to wskazane. 

3) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać 

zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę. 
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4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, 

przed upływem terminu składania ofert. 

5) Wszystkie strony oferty oraz załączniki winny być podpisane przez oferenta. 

6) Oczekiwana oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: 

7) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

8) Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty po jej złożeniu i upłynięciu 

terminu składania ofert może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat 

poniesionych przez Zamawiającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).  

9) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których zakres oferty będzie 

budził jakiekolwiek wątpliwości. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub gdy 

złożone wyjaśnienia nie wyjaśnią w pełni wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega 

możliwość uznania oferty, której zakres będzie budził wątpliwości za niespełniającą wymogów 

uczestnictwa w postępowaniu.  

 

11. Inne ważne postanowienia 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz nie planuje udzielania zamówień 

uzupełniających. 

 

12. Załączniki 

Oferty złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego: 

1. Formularz Ofertowy, 

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

4. Wykazy stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, 

5. Wzór umowy. 

  



załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy 
adres siedziby (miejsce zamieszkania) Wykonawcy, NIP, 

telefon, e-mail, fax 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa, polegająca na 

zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie sprzedaży 

bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 

2022 roku, składam/składamy ofertę: 

 

1. Ofertuję/oferujemy w sposób następujący: 

lp. kryterium propozycja 

1 Stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na 

zakup benzyny bezołowiowej PB95 (E5) 

_____ PLN (słownie: __________) 

2 Stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na 

zakup oleju napędowego (B7) 

_____ PLN (słownie: __________) 

 

3 

Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, znajdujących się 

w obrębie do 5 km (słownie: pięciu kilometrów) od 

siedziby Zamawiającego 

 

_____ (słownie: __________) 

 

 

 

4 

Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych 

na trasach: 

Konin – Warszawa, 

Konin – Poznań, 

Konin – Bydgoszcz, 

Konin – Ostrów Wielkopolski. 

 

 

 

_____ (słownie: __________) 

 

5 

Ilość stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart 

udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych 

na autostradzie A2 na trasach: 

Konin – Warszawa, 

Konin – Poznań. 

 

 

_____ (słownie: __________) 

6 Cena netto za kartę nową (na nowy pojazd) lub 

zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego 

_____ PLN (słownie: __________) 

 

2. Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu Ofertowym, 

tj. 30 (słownie: trzydzieści) dni. 



3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie 

wnoszę/wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję/zobowiązujemy się do 

spełnienia wszystkich warunków zawartych w Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach. 

4. Oświadczam/oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy wzór umowy. Jednocześnie 

zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty podpisać umowę bez 

zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy / nie jestem/nie jesteśmy 

mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem. 

6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 

 

imię i nazwisko/firma:  ..........................................................................................................................................  

adres:  ...................................................................................................................................................................  

e-mail:  ..................................................................................................................................................................  

 

Osoba do kontaktu: ................................................................................  tel.:  ...................................................  

 

7. Do niniejszej oferty załączam: 

1) __________________________________; 

2) __________________________________; 

3) __________________________________; 

4) __________________________________; 

5) __________________________________. 

 

 

Oferta wraz z załącznikami została złożona na _____ zapisanych stronach. 

 

 

 

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

 miejscowość, data       podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

  



załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy 
adres siedziby (miejsce zamieszkania) Wykonawcy, NIP, 

telefon, e-mail, fax 

 

 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa, 

polegająca na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie 

sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 

grudnia 2022 roku, oświadczam/oświadczamy, że: 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW: 

Spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 

Ofertowym. 

 

 

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

 miejscowość, data       podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 

 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Wszystkie informacje podane w ofercie i jej załącznikach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 miejscowość, data       podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 



załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy 
adres siedziby (miejsce zamieszkania) Wykonawcy, NIP, 

telefon, e-mail, fax 

 

 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa, 

polegająca na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie 

sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 

grudnia 2022 roku, oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy 

spełnia warunki i nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

 

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

 miejscowość, data       podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 
  



załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

 

Wykazy stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę 

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy adres siedziby (miejsce zamieszkania) Wykonawcy, NIP, telefon, e-mail, fax 

 

 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa, polegająca na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON 

(B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 

grudnia 2022 roku, przedkładam/przedkładamy wykazy stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę: 

 

1. Wykaz stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, znajdujących się w obrębie do 5 km (słownie: pięciu 

kilometrów) od siedziby Zamawiającego: 

lp. nazwa stacji adres stacji 

   

   

   

   

   

 



2. Wykaz stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych na trasach: Konin – Warszawa, Konin – 

Poznań, Konin – Bydgoszcz, Konin – Ostrów Wielkopolski: 

lp. nazwa stacji adres stacji 

   

   

   

   

   

 
 

3. Wykaz stacji, na których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, zlokalizowanych na autostradzie A2 na trasach: Konin – 

Warszawa, Konin – Poznań: 

lp. nazwa stacji adres stacji 

   

   

   

   

   

 

 

……………………………………………………. .....   .................................................................  

                                                            miejscowość, data                                                                           podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 



załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 

 

Umowa  

sukcesywnej dostawy polegającej na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) 

 

zawarta w dniu ______________ w ______________ pomiędzy 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ARR”, 

 

a 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie lub osobno „Stronami”, 

 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający w dniu ________________ wysłał do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe, 

którego przedmiotem była sukcesywna dostawa, polegająca na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i 

ON (B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart 

flotowych, w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku, 

2. Wykonawca w dniu ________________ wysłał na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail 

ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, a Zamawiający uznał przedmiotową ofertę za 

najkorzystniejszą na podstawie określonych przez siebie kryteriów, 

3. Strony wspólnie uzgodniły, że dla uregulowania ich praw i obowiązków wystarczającą prawną 

podstawą będzie niniejsza umowa o świadczenie pomocy prawnej (dalej „Umowa”), 

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 



1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa, polegająca na zakupie paliwa płynnego: 

PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR, w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą 

kart flotowych, na warunkach zawartych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną część Umowy 

(załącznik nr 1). 

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w rocznym (12-miesięcznym) okresie 

rozliczeniowym wynosi odpowiednio: 

1) benzyna bezołowiowa Pb95 (E5) - około 3500 litrów,  

2) olej napędowy ON (B7) - około 1000 litrów. 

3. Podane ilości benzyny bezołowiowej Pb95 (E5) i oleju napędowego ON (B7) są ilościami 

szacunkowymi i nie mogą być uważane przez Wykonawców jako ilości określające zapotrzebowanie 

ARR. Zmiana ilości zakupionego paliwa w trakcie obowiązywania Umowy nie będzie powodowała 

żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Zakupy dokonywane będą bezgotówkowo, za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny 

samochodu lub okaziciela. Karty wydawane są Zamawiającemu, a w razie ich utraty, kradzieży lub 

zniszczenia Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni, wyda 

karty dodatkowe lub zamienne.  

2. Ilość kart według zapotrzebowania na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi 3 (słownie: trzy) i w 

trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianom, co nie będzie wymagało zmiany Umowy. 

Szczegółowy wykaz użytkowanych samochodów (typ pojazdu, numer rejestracyjny i rodzaj paliwa), o 

których mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy ____ zł (słownie: ________________) netto + VAT.   

4. Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego, nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od zgłoszenia 

(telefonicznego, mailowego lub pisemnego). 

5. Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy, w oddzielnej, zamkniętej kopercie numery PIN, 

przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające dokonywanie zakupów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu i uruchomienia elektronicznych kart w 

terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy. 

7. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu (telefonicznym, mailowym lub 

pisemnym) jej utraty, kradzieży lub zniszczenia przez Zamawiającego. 

 

§ 3 



1. Zakup paliw dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw, na której 

możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę, w momencie zakupu 

pomniejszone o rabat udzielony przez Wykonawcę, tj. 

1) stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na zakup benzyny bezołowiowej PB95 (E5) - ____ 

zł (słownie: ________________) netto + VAT 

2) stały rabat netto udzielony przez Wykonawcę na zakup oleju napędowego (B7) - ____ zł 

(słownie: ________________) netto + VAT 

2. Wykonawca będzie rozliczał transakcje z Zamawiającym w PLN. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie pełnego monitoringu transakcji (data i godzina 

dokonania zakupu, miejscowość, ilość i rodzaj tankowanego paliwa płynnego, cenę jednostkową 

obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania, wartość zakupu paliwa lub po uwzględnieniu rabatu 

udzielonego przez Wykonawcę, numer rejestracyjny pojazdu). Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

bieżący monitoring transakcji za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Zestawienie informacji o dokonanych transakcjach, o którym mowa w ust. 3 powyżej, winno być 

załączone każdorazowo do faktury lub wyszczególnione na samej fakturze. 

5. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT nie częściej niż dwa 

razy w miesiącu. Faktury VAT zbiorcze powinny być wystawiane na Zamawiającego na podstawie 

dokumentów potwierdzających zakup paliw za okresy rozliczeniowe. Ustala się następujące okresy 

rozliczeniowe:  

1) pierwszy okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca,  

2) drugi okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 

6. Każda z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego płatna będzie w terminie 30 

(słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu. 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w sytuacji w której ilość stacji, na 

których możliwe jest korzystanie z kart udostępnionych przez Wykonawcę stanie się mniejsza niż 

minimalne ilości, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a-c Zapytania ofertowego. 

 

§ 5 

Wykonywanie Umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi osób, którymi będą się 

posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich podwykonawców, 

pracowników swoich i swoich podwykonawców, jak i innych osób) (dalej zwane „Personelem”). W 

związku z tym Strony będą wymieniać się danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do 



administratora). W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona 

przekazująca dane osobowe Personelu („Strona przekazująca”) zobowiązuje się i jest upoważniona do 

przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Personelu („Strona Otrzymująca”) 

informacji zgodnie z zakresem art. 14 RODO. 

 

§ 6 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe  

do zastosowania, nie uchybia to ważności i skuteczności innych postanowień Umowy, a Strony w drodze 

negocjacji doprowadzą do zawarcia aneksu do Umowy, którego treść będzie odpowiadała jej celowi  

i jednocześnie będzie jak najbardziej zbliżona do intencji wyrażonych w postanowieniu uznanym  

za nieważne lub niemożliwe do zastosowania. 

 

§ 7 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta zostaje na czas określony do dnia 31 

grudnia 2022 roku. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  

i zostaną dokonane w formie aneksu do niej. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory między Stronami mogące wynikać z Umowy lub związane z jej wykonaniem Strony 

rozstrzygać będą drogą negocjacji. Jeżeli jednak w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 

wezwania jednej ze Stron przez drugą Stronę do zawarcia ugody negocjacje nie doprowadzą do 

podpisania ugody pomiędzy Stronami właściwy do rozpoznania będzie sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Strony nie mogą w drodze jednostronnego oświadczenia woli przenieść swoich praw lub obowiązków 

wynikających z tej Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

__________________________      __________________________ 

                              Zamawiający         Wykonawca  


