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Opole, dnia 17.01.2019 r. 

Nr sprawy: OA.251.2.2019/TŁ 

 

 

Zapytanie ofertowe 
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro, 

na dostawę oleju opałowego lekkiego 
 
W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres 
przedstawiony w pkt II. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki,  
ul. Piastowska 18-19-20,  
45-081 Opole 
tel.: 77 40 66 430,  
mail: sekretariat@wbp.opole.pl,  http://wbp.opole.pl/ 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 
szacunkowej 30000 litrów, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-
96024:2011 (Przetwory naftowe - Oleje opałowe) dla gatunku L -1, dla Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu – Zespół Zamkowo-Parkowy w Rogowie Opolskim (dwa 
obiekty). Wymagane parametry oleju są następujące: 

1) minimalna wartość opałowa: 42,6 MJ/kg, 
2) maksymalna zawartość siarki: 0,1 %, 
3) temperatura zapłonu powyżej: 55 oC, 
4) maksymalna zawartość zanieczyszczeń: 24 mg/kg. 

2. Zamawiający wymaga, aby oferowany olej opałowy lekki odpowiadał wymaganiom 
opisanym w niniejszym zapytaniu. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
będzie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, normami, 
zasadami wiedzy technicznej. 

4. Kod CPV: 09135100-5 Olej opałowy. 

5. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w 
ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury, na podstawie protokołu odbioru. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

 



 2 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. 

IV. ISTOTNE ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Planowa ilość oleju opałowego lekkiego, którą Zamawiający zamierza zakupić do 
końca okresu obowiązywania umowy, to 30000 l. Zamawiana łączna ilość oleju 
stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie i może ulec zmianie.  

2. Jednorazowa dostawa: ok. 8 000 l. 

3. Ilość dostaw w ciągu roku: 3-4. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości i ilości 
dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego i wielkości jednorazowej 
dostawy, określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku zaistnienia okoliczności, 
na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. 

5. Wymagane jest dostarczanie oleju opałowego własnym transportem Wykonawcy, w 
terminie do 2 dni roboczych od daty pisemnego, mailowego lub telefonicznego 
zamówienia. O przygotowaniu każdej partii oleju opałowego do dostawy Wykonawca 
będzie miał obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie lub mailowo 
z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. 

6. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowany przyrząd pomiarowy do napeł-
niania i opróżniania cysterny. 

7. Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności maksymalnej:  4000 l i 10000 l. 

8. Dostawy będą realizowane w godzinach 8:00 – 15:00. Nie zastosowanie się 
Wykonawcy do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostawy i przyjazd w 
innych godzinach, spowoduje przestój, za co odpowiedzialność ponosić będzie 
Wykonawca. 

9. Odbiór oleju opałowego będzie się odbywać przez osobę reprezentującą 
Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną 
legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. 

10. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie 
przyjęcia towaru, dokonane przez Zamawiającego. 

11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny 
dokument potwierdzający parametry dostarczonego oleju opałowego, wystawiony 
przez producenta oleju. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonej partii oleju 
opałowego w przypadku nie przekazania przez Wykonawcę wraz z dostawą 
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających parametry 
dostarczonego oleju opałowego. 

13. W przypadku dostaw oleju opałowego o niewłaściwych parametrach, niezgodnych 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, co w znaczny sposób wpłynie na 
niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający zleci w trybie 
natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym 
uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały 
wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości, 
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Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, 
czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane 
normy. Cała operacja, od chwili złożenia reklamacji Wykonawcy do chwili ponownego 
zatankowania, nie może trwać dłużej niż 8 godzin, a jej koszty jak też koszty 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych, pokryje Wykonawca. Nie zastosowanie się 
Wykonawcy do powyższej procedury skutkować będzie dla niego konsekwencjami 
finansowymi w postaci nie zapłacenia za dostarczony olej opałowy nie odpowiadający 
normie i niezgodny z dostarczonym certyfikatem jakości. 

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyliczył cenę za realizację dostaw w łącznej 
ilości 30000 l, w całym okresie obowiązywania umowy, uwzględniając wszelkie koszty 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym załadunek, rozładunek 
transport, ubezpieczenie itd.). 

15. Do rozliczania poszczególnych dostaw będzie stosowana cena jednostkowa 
dostarczanego oleju opałowego lekkiego, która jest niezmienna do czasu 
zakończenia pierwszej dostawy. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy 
(począwszy od drugiej dostawy) nastąpi niezależna od Wykonawcy zmiana poziomu 
cen oleju opałowego lekkiego na rynku polskim, będzie mogła nastąpić także zmiana 
ceny jednostkowej oleju opałowego. Przy czym o ile będzie to powodowało 
podwyższenie ceny, przed taką dostawą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający wzrost ceny hurtowej, np. 
wydruk ze strony internetowej producenta. 

16. Płatność będzie następować odrębnie za każdą dostawę, po pisemnym 
potwierdzeniu przyjęcia towaru, dokonanym przez Zamawiającego, w terminie 21 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności, tj. na obrót 
paliwami ciekłymi, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, 

3) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie: 

1) W zakresie posiadanych uprawnień - załączonej do oferty koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 775, ze zmianami) 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi ważną 
koncesję na obrót paliwami ciekłymi lub inny dokument zezwalający na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,  

2) W zakresie posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia – załączonego wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw oleju opałowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie co najmniej 1 dostawę polegającą na 
dostarczaniu oleju opałowego w ciągu minimum jednego sezonu grzewczego, w ilości 
łącznej nie mniejszej niż 20000 litrów, 
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3) W zakresie znajdowania się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej - 
oświadczenia zawartego w złożonej ofercie. 

 

UWAGA:  
W razie wątpliwości zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w 
terminie określonym przez zamawiającego. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna: 
 być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy, 
 posiadać datę sporządzenia, 
 zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
 być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, 
 posiadać cenę ofertową brutto za całość zamówienia (liczbowo i słownie), 
 zawierać treść zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, tj. m.in.: 

 
* Jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona, to należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia 

poprzedzającego datę 17.01.2019 r. 

Cena oferty brutto słownie: .............................................................................................. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2019 r. do godziny 11:00, w jeden z 
następujących sposobów: 

1) pocztą elektroniczną na adres: t.lagiewka@wbp.opole.pl, 
2) pisemnie (przesyłką pocztową lub kurierską) na adres: Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Opolu, ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole, 
3) osobiście w zaklejonej kopercie, składając ją do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Opolu, ul. Piastowska 20, I p. (zamówienia publiczne), 
wpisując temat wiadomości lub opisując kopertę w sposób jednoznacznie 
wskazujący, że oferta dotyczy przedmiotowego postępowania, np. „oferta do 
postępowania nr OA.251.1.2019/TŁ” lub „oferta do postępowania na sukcesywną, 
bezgotówkową dostawę paliw ciekłych oraz sprzedaż materiałów i płynów 
eksploatacyjnych do samochodów osobowych”, 

2. Oferta złożona w inny sposób lub nieopisana w sposób jednoznacznie 
wskazujący, że dotyczy przedmiotowego postępowania, nie będzie brana pod 
uwagę i nie będzie oceniana. 

Cena  netto 
producenta 

z dnia 
17.01.2019 r. * 

 
(zł /1000 litrów)  

Wysokość 
marży 

 
(zł /1000 litrów) 

Cena netto 
sprzedaży 

z dnia 17.01.2019 
r. 
 

(zł /1 000 litrów) 
(1+2) 

Ilość 
szacunkow

a oleju 
 

[w tysiącach 
litrów] 

Cena netto 
oferty 

 
[zł] 

(3x4) 

Podatek 
VAT 

 
..........% 

Cena brutto 
oferty 

 
[zł] 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

   30  ............ [zł]  
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2019 r. o godzinie 11:15 w Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej, ul. Piastowska 20, 45-081 Opole I p. (pokój kierownika 
działu OA). 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 
jego etapie.   

 
VIII. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
cena ofertowa – 100 % 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z 
Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców  
niezwłocznie. 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, zostanie 
zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy bez podania 
przyczyny. 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela:  
a) w zakresie formalnym: 

Tomasz Łągiewka – specjalista ds. zamówień publicznych 
tel: 77 40 66 464, e-mail: t.lagiewka@wbp.opole.pl 

b) w zakresie merytorycznym: 
Małgorzata Bartoszewska – Dział Organizacyjno-Administracyjny WBP 
tel. 77 40 66 444. 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1) Wzór Formularza oferty – załącznik nr 1. 
2) Wzór wykazu dostaw – załącznik nr 2. 
3) Projekt umowy – załącznik nr 3. 

 
 
 

Z poważaniem 

Zastępca Dyrektora  
WBP w Opolu 

(-) mgr Piotr Polus 


