
 

Bogatynia, dnia 09-03-2020 

OSIR .271.1.2020  

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia  o wartości szacunkowej do 30 000 euro, w celu wyłonienia 
wykonawcy na zasadach konkurencyjnych, na dostawę  oleju opałowego lekkiego    
do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ul. Białogórska 28 w ilości 20 000 litrów . 
 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest  zakup, dostawa  , rozładunek oleju opałowego lekkiego 
do Ośrodka Sportu i Rekreacji  Bogatyni ul. Białogórska 28 w ilości 20 000 litrów oleju 
opałowego 
   
2). Olej opałowy  według Polskiej Normy PN C – 96024 powinien spełniać niżej 
wymienione minimalne wymagania jakościowe: 
 
Wartość opałowa [kJ/kg] od 42 000 
Temperatura płynięcia [ºC] od 20 ºC 
Temperatura zapłonu [ºC] do 56 ºC 
Gęstość w temp. 15 ºC [kg/m³] do 860 
Lepkość kinematyczna w 20 º C [mm²/S] do 6 
Skład frakcyjny do 250 ºC destyluje [%(V/V)]: do 65 
Pozostałości po koksowaniu w 10% 
Pozostałości destylacyjnej [%(m/m)] do 0,3 
Pozostałość po spalaniu [%(m/m)] do 0,01 
Zawartość siarki[%(m/m)] do 0,2 
Zawartość wody [Mg/kg] do 200   
 
3).Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne pracownika ośrodka: 

• w ciągu 48 godz. licząc od dnia i godziny zgłoszenia, 

• w ilościach określonych w zgłoszeniu. 
Miejsce dostawy oleju:  kotłownia -  Ośrodka  Sportu i Rekreacji  przy ul .Białogórskiej  28 ,                
59-920 Bogatynia ,. 
4). Olej opałowy musi spełniać Polską Normę i Aprobaty Europejskie . 
Gęstość i parametry oleju opałowego muszą być zgodne ze Świadectwem jakości 
dołączonym do dokumentu dostawy. Olej nie spełniający w/w wymogów nie zostanie 
przyjęty, dostawa zostanie zwrócona. Zamawiający ma prawo do okresowego badania 
jakości dostarczonego oleju opałowego w wybranym przez niego laboratorium, w tym 
jednego badania raz na kwartał na koszt Wykonawcy.  

 
 
II. Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia 01- 04- 2020r. do dnia              
31- 03- 2022r. 
 
 
 
 



 

III  Warunek udziału w postępowaniu 

Wykonawca winien wykazać, że  jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym .W celu potwierdzenia niniejszego warunku  Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć : 
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.  
 

IV  Opis sposobu  obliczenia ceny 

1) Wykonawca podaje w Formularzu oferty wstępną cenę ofertową za dostawę 20 000,00 
litrów oleju opałowego   w złotych polskich w rozbiciu na cenę brutto, wysokość podatku VAT 
i cenę netto i  1 litra oleju opałowego w rozbiciu na cenę  brutto , netto i  stawkę  podatku 
VAT. 
2) W celu określenia ceny ofertowej dla porównania ofert, Wykonawcy winni przyjąć cenę 
brutto za 1 litr oleju opałowego obowiązującą w dniu  11 - 03 - 2020r. 
3).Zaoferowana cena ofertowa za 1 litr oleju opałowego może w trakcie trwania umowy ulec 
zmianie , jedynie w przypadku zmiany cen producenta wskazanego w ofercie przez 
Wykonawcę. Upust i marża pozostają  na poziomie wskazanym w ofercie. 
4) Cena ofertowa musi być wyliczona z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc 
po przecinku). 
5)Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający 
nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT. 

6). Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy tj. koszty 
oleju opałowego , koszty transportu do siedziby Zamawiającego i wszystkie inne koszty 
mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy.   

V. Dokumenty jakie musi złożyć Wykonawca w niniejszym postępowaniu : 

Wykonawca zobowiązany jest do  i złożenia  następujących dokumentów: 
 
1) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Zaproszenia, 
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
3). Aktualną koncesję na obrót paliwami. 

 
VI Miejsce oraz termin składania ofert  
 
Ofertę należy  złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Sportu                      i 
Rekreacji   ul. Białogórska 28, 59-920  Bogatynia, w Sekretariacie. 
Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu ( np. koperta) 
zaadresowanym na zamawiającego i  opisanym „Oferta na  dostawę oleju opałowego”. 
Ofertę można złożyć również drogą elektroniczną – w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie elektronicznej kopi (skan podpisanej 
wersji papierowej oferty) na adres: ksiegowosc@osirbogatynia.pl 
  

 
Termin składania ofert:  do dnia 13- 03- 2020 r. 
 
 
 

 



 

VII Kryteria oceny ofert  

cena ofertowa brutto – 100% 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru  – oferta z najniższą ceną ofertową.  

 

VIII  Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach  określonych w projekcie umowy. W  tym 
celu przekazuje projekt umowy stanowiący integralną część zaproszenia.  

 

 
Dyrektor  

Adam Ignatowicz 

                                                                                                                              
 
Otrzymują : 

1. adresat 
2. aa 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

O F E R T A 
 

                                                               Zamawiający 
 

                                                                                                Ośrodek Sportu i Rekreacji 
                                                                                                59-920 Bogatynia ,  
                                                                                                ul. Sportowa 8                       
                                                                            

Nazwa Wykonawcy 
............................................................................................................................ 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat 
................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e-mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 
 
zarejestrowana(y) / wpisany do ……………………………………………………………. 

pod nr ……………………………………. 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  oferujemy dostawę opałowego typu  
lekkiego – nazwa ……………………………, 
producent……………………………………………………………….do siedziby Zamawiającego  
zgodnie z zakresem i wymaganiami określonym w zaproszeniu za: 

wstępne wynagrodzenie   brutto:………………………. zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………… ) 
w tym : 
 
netto: ………………………………………………………………………………….. zł 
 
słownie: ……………………………………………………………………………… zł 
 

podatek  wg stawki …….% VAT  
w wysokości  …………………………………...zł 

 

Kalkulacja szczegółowa  wstępnej ceny ofertowej  : 

 
 ……….zł/litr brutto ( cena obowiązująca w dniu    ……….. )   x 20 000 litrów   = 
……………….zł  brutto 
 
 



 

 cena brutto 1 l oleju wynosi ………………………..zł. brutto 
w tym 
cena netto - …………………………………..zł. 
podatek VAT wg stawki ……………..% 
 
1) Marża Wykonawcy zawarta w cenie netto - ………………% 
2) Upust Wykonawcy zawarty w cenie netto -………………..% 
 

Oświadczmy, że: 
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022r. 
Oświadczam (my), że: 

 
2. Zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
                                                             
                                                                               
 
 
 
                                                                               Podpisano .................................................. 
                                                                                                                       Imiona i Nazwiska, podpisy osób   upoważnionych     
                                                                                                                        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy    

      

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROJEKT UMOWY 

                                        

 Umowa nr 272…….2020 

 
zawarta w dniu ………………………….. w  Bogatyni pomiędzy: 
1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni  , w imieniu i na rzecz której działa:   

Dyrektor   –  zwanym  dalej „Zamawiającym” 
 
a 
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, 
NIP ……………………., Regon……………………….., wysokość kapitału zakładowego w 
całości wpłaconego……………………..zł, ( o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
 strony zgodnie postanawiają:                 
 

§ 1. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży wraz z dostawą do  kotłowni 
wskazanej przez Zamawiającego a  Zamawiający do nabycia ok. 20 000 litrów oleju 
opałowego ………………………………………. przeznaczonego do celów grzewczych o 
właściwościach określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczania oleju opałowego do kotłowni Zamawiającego, własnym transportem;  

2) uprzątnięcia ewentualnego zanieczyszczenia powstałego podczas napełniania zbiornika 
paliwem; 

3) posiadania aktualnych świadectw legalizacji liczników tankowania, stanowiących 
wyposażenie autocystern; 

4) zrealizowania dostawy autocysternami spełniającymi wymogi prawa krajowego  i 
europejskiego; 
5) napełniania zbiornika paliwowego w obecności pracowników Zamawiającego i 
potwierdzanie każdorazowej dostawy poprzez sporządzenie protokołu tankowania paliwa.  
6) potwierdzania jakości oleju opałowego przy każdej dostawie poprzez dostarczenie 
świadectwa jakości wystawionego przez producenta. 

 

 

§ 3. 
 
 

1. Termin wykonania zamówienia –  dostawy będą odbywały się sukcesywnie od dnia 
podpisania umowy do 31.03.2022r. 
 
2.Dostawy oleju będą odbywać się  na podstawie  zgłoszenia telefonicznego pracownika 
OSIR , w którym zostanie każdorazowo określona ilość zamawianego oleju. 



 

 
3. Termin dostawy wynosi 48 godzin od daty i godziny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.  

 

§ 4. 
 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w   § 1 wynagrodzenie  
wstępne , określone na podstawie oferty Wykonawcy  w wysokości  
…………………………..zł  brutto  słownie złotych: ………………………………………….);  
w tym: 
1) wynagrodzenie netto……………….. zł (słownie złotych: 
………………………………………….),                  
2) podatek VAT w wysokości …………………… zł (słownie złotych: 
………………………………), wg stawki …… % 
 
3) jednostkowa cena  1 litra oleju opałowego wynosi ……………………zł. brutto.  
słownie zł. …………………………………………………………………………. 
w tym   
- cena netto - …………………………………..zł. 
- podatek VAT wg stawki ……………..% 
- upust Wykonawcy zawarty w cenie netto - ………………% 
- marża Wykonawcy zawarta w cenie netto - ………………% 
 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  ilości 
zamawianego oleju opałowego.  
 
5) Strony ustalają, że cena jednostkowa wymieniona w ust.2 umowy, może ulec zmianie            
(na wniosek Wykonawcy), jedynie w przypadku zmiany cen producenta wskazanego                
w ofercie przez Wykonawcę.  Upust i  marża muszą pozostać na poziomie wskazanym           
w ofercie. 
 
6) Do rozliczenia obowiązuje cena w dniu dostawy. 
 
7) Wykonawca obowiązany jest każdorazowo przed wystąpieniem o zmianę ceny 
przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie nowej ceny i uzyskać jego akceptację. 
 
8) W przypadku braku uzgodnień zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 
 
9.  Zmiany cen, o których mowa  w ust. 5 wymagają przedstawienia wiarygodnego źródła 
informacji o aktualnych cenach producenta lub stosownego dokumentu. 

 
 

§ 5.  
 
1. Po dokonaniu dostawy przez Wykonawcę i jej odbiorze bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, Wykonawca wystawi i przekaże do siedziby Zamawiającego fakturę VAT 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
 
 
2. Faktury Wykonawcy będą  zrealizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze  w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z dokumentami  potwierdzającymi 
każdorazową dostawę . 
 

 
§ 6. 



 

 
1.Wykonawca oświadcza, iż oferowany przez niego olej opałowy  spełnia wymagania normy 
PN-C-96024:2001.   
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dostarczanego paliwa.         
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych  Wykonawca  zostanie obciążony kosztami 
czyszczenia instalacji i pieca c.o. 
 

§ 7. 
     
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych  
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

b) za niedotrzymanie umownego terminu dostawy, określonego w §3 ust. 3  -  w wysokości 
5% wynagrodzenia za daną dostawę. 
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
b). Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście 
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą. 
 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia 
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą z 
żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu 
karę z należności Wykonawcy.  
Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze 
sądowej. 

§ 8. 
 
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego  
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy                      
w sytuacji, gdy Wykonawcy została cofnięta lub wygasła koncesja na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi. 
 
 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

 
§ 9 

 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 



 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

  

Wykonawca:         Zamawiający: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


