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wAD.2601.310.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) paliw pĘnnych oraz świadczenie usług
myjni samochodowej w systemie sprzedaĘ bezgotówkowej dla samochodów slużbowych
wIoRiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym,
na zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień publicznychn których
wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości krvoty 30 tys. euro''
z dnia 29.12.2017 r.

L Zamawiaiacv:

Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego l5-l7,50_044 Wrocław
NIP: 897- I 6-7 0-405, REGON:9327 9 I I 58
telefon: 7l 371 84 35, fax:71 371 84 32
WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie , e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl

II. opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw pĘnnych oraz świadczenie usług
myjni samochodowej w systemie sprzedaŻy bezgotówkowej w okresie od daty
podpisania umowy do 31.I2.20I9 r. poprzez sieÓ stacji dystrybucyjnych dla
samochodów służbowych użytkowanych ptzez komórki otganizacyjne WIoRiN
we Wrocławiu. Realizacja głównie na terenie województwa dolnoŚląskiego
(pozostały obszar kraju sporadycznie).

2. Szacowna wielkośó przedmiotu zamówieni a za cały okres trwania umowy:
a) benzynabezołowiowa 95 (CPV: 09132l00-4) - 16 250litrów
b) olej napędolvy oN (CPV: 09134100-8) - 9 250litrów
c) gazLPG (CPV: 09133000-0) _ l 500litrów
d) usługa mycia samochodu (CPV: 50112300-6). Wymagania programu:

myjnia automatyczna (lub taśmowa), mycie samochodu i kół aktywną
piana, suszenie- 128 szt.

Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie
ilości paliwa zakupionego w roku 2017 i w trakcie realizacji umowy mogą ulec
zmianom. W szczególności Zamawiający zakJada możliwośó zwiększenia
realizacji przedmiotu zamówienia do I0 % wartości całej umowy (poprzez
zwiększenie ilości wymienionego asortymentu, nabywanie innego asortymentu
niz wymieniony dostępnego na stacjach dystrybucyjnych).
Rzeczywista ilośÓ realizowanego zamówienia wynikaćbędzie zbieŻących potrzeb
Zamavłiającego i moŻe się rózniÓ od wskazanych powyzej ilości. Wykonawcy
z tytułl mniejszego wykorzystania zakresu realizacji umowy nie przysługuje
odszkodowanie.

3. oferowane paliwo musi spełniaó wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. zŻ0l5t. poz. 1680) nieza|eŻnie od pory roku.

4. Zakupy w/w paliw (i usług) dokonywane będą Za pomocą kart wystawionych na
numer rejestracyjny samochodu. Karty muszą być, zabezpieczone kodem PIN.
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Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niŻ dwa razy w
miesiącu, termin płatności nie krótszy niŻ 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawtającego faktury lub nie krótszy niz 21 dni od daty wystawienia. Pełny
monitoring zrealizowanych transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1

litra paliwa, wartośó zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego
samochodu) oraz wydanie pokwitowania osobie dokonującej zakupu, na którym
będzie odnotowana minimum: ilość, rodzaj paliwa, cena jednostkowa, wartość i
data tankowania. W razie utraty kart Wykonawca wyda karty dodatkowe lub
zamienne. Wykonawca ma Zapewnić blokadę karty w całej sieci stacji sprzedazy,
po z$oszeniu jej utraty ptzez Zamawiającego. Wymagana waŻność karty nie
krótsza niŻ24 mc.

5. Wykaz pojazdów Zamawiającego upoważnionych do tankowania zostanie
przekazany Wykonawcy wtaz z podpisaniem umowy. Zamówienie przęz
Zamawiającego nowej karty bądż dezaktywacja istniejącej karty jest
równoznaczna Ze zmtaną/aktua|izacją listy upoważnionych do tankowania
pojazdów. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

III.Warunki udzialu w postępowaniu:

l ' o udzięlenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają łącznie
następujące waruŃi:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżelt przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania d'
nosiadaia waż.na koncesie w zakreqie nhrntll nalirrrarni cielrłvmi
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia tego warunku w oparciu
o,,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w
zakresie paliw ciekłych'' znajdujący się na stronach Urzędu Regulacji
Energetyki.

b) dysponują odpowiednim potencjałem d posiadaią po iednei stacii
znajdującej się w kaŻdej z wymienionych w formularzu oferty (zał. Z1)
miejscowości lub w innej miejscowości na terenie danego wskazanego
powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego
tankowania benzyny bezołowiowej, oleju napędowego (dla kaŻdej
lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław.

IV.Termin składania ofert: 10 października 2018r. do godz. 10:00.

V. Termin zwiazania oferta: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VI.Termin realizacii zamówienia: sukcesywne dostawy od daty podpisania umowy do

31.122019 r.

vII. osoba kontaktowa ze stronv Zamawiaiacego: Mieczysław Dynaka (tel. 604 975

668,713718435 wew.39), Mariusz Łuczyk (tel. 506 399 639,713718435 w.38)

VIII. Wvkaz dokumentów i oświadczeń, iakie muszą dostarczvć Wvkonawcv:

l. Kompletna oferta musi zawierać :

a) wypełniony i podpisany (parafowany nakaŻdej stronie) przez Wykonawcę
formularz oferty (zał' ZI - wymagany),
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b) wzór własny umowy Wykonawcy (zalecany).
2. ofertę należy przesłac w jednej z dopuszczalnych postaci:

a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl
b) faxem na rr Jl 311-84-32
c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat parter)

IX.Krryterium wvboru ofeń: (cena _80o/o, upust -20%)

1. oferta powinna zawięrać cenę netto, wartość netto' wartość brutto, na|eŻny

podatek VAT w PLN oraz wyraźnie precyzować stosowanie upustu cenowego
(przyznany Zamawiającemu oń upustu ma charakter stały i nie moŻe ulec
zmniejszeniu przez cały okres realizacji zamówienia. Będzie przyznawany
procentowo w stosunku do ceny netto przy kuŻdorazowym tankowaniu paliwa lub
zbiorczo przy wystawianiu dokumentu obciązeniowego). Przyznany upust musi
doty czy Ć minimum produktów paliwowych.

2. Cena jednostkowa za produkty paliwowe oraz usługi myjni (wybrany program)
powinna być średnią ceną dnia netto z okresu 01.07.2018 r. - 31.09.2018 r.
z posiadanych przez Wykonawcę punktów sprzedaŻy paliwa znajdujących się na
terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie trwania umowy na|eŻność, za
pobrane produkty paliwowe oraz usługi myjni będzie roz|iczana wg dziennej ceny
sprzedazy, tj.: ceny obowiązującej w dniu zakupu.

Cena jednostkowa opłaty za wydanie karty określona w formularzu ofertowym ma
charakter stały i niezmienny ptzez cały czas trwania umowy.

Produkty innego asortymentu niż wymieniony w formularzu ofertowym dostępne

na stacjach dystrybucyjnych sprzedawane będą wg ceny obowiązującej w chwili
sprzedaŻy na danej stacji (zakup sporadyczny).

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŻszą sumaryczną
liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Wyniki punktowe
obliczane będąz dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Sumaryczna punktowa
wartośó oferty będzie Wliczanana podstawie wzoru: W: C + U

4. Kryterium cena - wagaS}Yo (maksymalnie 80 pkt)

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena:
C : Cmin/CWykonawcy*8O
gdzie ,,C" oznaczaliczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium cenowym
rozpatrywanej oferty, Cmin oznacza najniŻszą zaoferowaną w trakcie postępowania
cenę brutto za całość zamówienia, C Wykonawcy oznacza zaoferowaną przez
Wykonawcę rozpatrywanej oferty cenę brutto za całość zamówienia.

5. Kryterium upust cenowy od ceny netto - wagaZl%o (maksymalnie 20 pkt)
Wykonawca określi upust od ceny netto (lub brutto _ wartości matematycznie
tożsame) obowiązującej przez okres trwania umowy poprzez podanie na formularzu
oferty jego 7o wartości - jednej dla wszystkich rodzajów paliwa.
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Sposób obliczania ilości punktów w kryterium upust:
U: UWykonawcy/ Umax*20
gdzie ,,U" oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium upustu
rozpatrywanej oferty, Umax oznacza maksymalny zaoferowany w trakcie
postępowania upust, UWykonawcy oznacza zaoferowany przez Wykonawcę
rozpatrywanej oferty upust. W przypadku gdy Umax:O (tzn. kaŻdy z Wykonawców
zaoferował upust w wysokości 0 %) Zamawiający uzną iz w powyŻszym kryterium
kaŻdy z Wykonawców otrzyma 0 (zero) punktów.

X. Istotne inne warunki zamówienia:
1' Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych' których wartość netto nie
przeV'racza wyrazonej w złotych kwoty 30 tys. euro'' z 29.I2.20I7t.
(http:Ąiorin.gov.plidownload/gfx lpiorin/plldefaultstronaopisowa/1 |99l2lIlreg:zp
_do3 0tyseur o _zJ9 .12.2017 .pdt )

2. Strony zawrą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę której
zalącznikami będzie Formularz oferty (zał. Zl) oraz niniejsze zapytanie ofertowe.

Dołnośląski Woievlódzki lrrspektor
ocł1ony Rośl in i irlasienn ictwa

X.hn a^*l}ł",st*'
Zbęniew Mbhąlewski
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