
 

 
            Białobrzegi, 19.12.2022 r. 

PZDP.271.21.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest zgodnie  z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp.  Łączna wartość 

zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania, została oszacowana na kwotę poniżej 

130  000,00 PLN  

1. Zamawiający: 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  

26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy:  

       „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ” 

1) benzyna bezołowiowa 95 wg PN EN228 w ilości 100 l. 
2) olej napędowy wg PN EN 590 w ilości 18000 litrów 
3) płyn do chłodnic Borygo lub równoważny wg PN C-40007 w ilości 15 litrów 
4) olej hydrauliczny Hydrol L-HL46 lub równoważny w ilości 15 litrów 
5) płyn hamulcowy  DOT-4 lub równoważny w ilości 5 litrów 
6) płyn hamulcowy  R-3 lub równoważny w ilości 5 litrów 
7) olej przekładniowy Hipol 80W API GL-4 lub równoważny w ilości 10 litrów 
8) olej silnikowy Mobil 15W/40 lub równoważny w ilości 10 litrów 
8) płyn do spryskiwaczy zimowy do –22oC w ilości 50 litrów 
9) samostart ACE lub równoważny w ilości 15 szt. 
 
 

 Termin i warunki realizacji zamówienia:  do 31 grudnia 2023 r.  

 

3. Opis przygotowania oferty: 

 Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefony, numer NIP, podpisana czytelnie 

przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta. 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

PUBLICZNYCH 
www.pzdpbialobrzegi.pl 

 

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,  

e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl   

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824 



 UWAGA: Zamawiający z uwagi na uwarunkowania logistyczne i ekonomiczne 

będzie preferował dostawcę w odległości nie większej niż 7 km od siedziby 

zamawiającego.  
  

 Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona.  

Jeżeli oferta będzie złożona za pomocą poczty na kopercie należy umieścić napis: 

 „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ”  

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą faksu, telefonicznie – 48 613 23 38 lub 

poczty elektronicznej- pzdpbialobrzegi@post.pl  

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu 

zamówienia,  podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej 

wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być 

wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. 

5 . Termin składania ofert 

 Oferty należy składać do 27.12.2022 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, 

sekretariat.  

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniej 

Cena- 100% 

 

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor 

       Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 

         W Białobrzegach 

                    Andrzej Adamiec 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl


 

 

 

………………. 
   (pieczęć firmy)        

                            …………………………………… 

                                                                                                                              /miejscowość , data/ 

 

O f e r t a 
 

Dane wykonawcy: 

 

Nazwa:..........................................................................................................................................                     

Siedziba:........................................................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej ....................................................................................................     

Numer telefonu: ....................................................................................................................... 

Numer faksu: ....................................................................................................................  

Numer REGON:................................................................................................................ 

Numer NIP: .......................................................................................................................  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn: 

„ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ” 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Asortyment Ilość (l) Cena 
netto  (zł/l) 

Wartość 
netto (zł) 

Upust 
dostawcy 

Podatek od towarów i 
usług 

Wartość 
brutto 

(zł) Stawka 
(%) 

Wartość (zł) 

   Kol.3x 
kol.2 

(%)  Kol.4 + VAT Kol.7 – kol. 5 

benzyna bezołowiowa 95 100       

olej napędowy   18 000       
 

płyn do chłodnic Borygo 
lub równoważny wg. PN 
C-40007 

15       

olej hydrauliczny Hydrol L-
HL46 lub równoważny 

15       

płyn hamulcowy  DOT-4 
lub równoważny 

5       

płyn hamulcowy  R-3 lub 
równoważny 

5       

olej przekładniowy Hipol 
80W GL - 4 lub 
równoważny 

10       

olej silnikowy Mobil 
15W/40 lub równoważny 

10       

płyn do spryskiwaczy 
zimowy do –22

o
C 

50       



samostart ACE lub 
równoważny  

15 szt.        

Razem  X X      
 

 

Termin płatności: 14 dni 

 Termin wykonania: do 31.12.2023r..  

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: ...................................................................................................... 

tel. kontaktowy, faks: ........................................................................................... 

   

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

 

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

 

Miejscowość i data                     Pieczęć firmowa wykonawcy          podpis przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA NR   /2022 (projekt) 
                                      
zawarta  dnia  …………… w Białobrzegach pomiędzy  Powiatem Białobrzeskim, ul. 

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi NIP 798 14 64 078  w imieniu którego 

działa Pan Andrzej Adamiec Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 

Białobrzegach   ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 

 - zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a: 

 

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

 

reprezentowaną   przez: ……………………………….. 

 

NIP : ……………………..,  REGON : …………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o treści następującej. 

§ 1. 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie 
Zapytania Ofertowego nr referencyjny PZDP.271.21.2022 
 

§ 2. 
1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu następujące produkty: 
 
1) benzyna bezołowiowa 95 wg PN EN228 w ilości 100 l. 
2) olej napędowy wg PN EN 590 w ilości 18000 litrów 
3) płyn do chłodnic Borygo lub równoważny wg PN C-40007 w ilości 15 litrów 
4) olej hydrauliczny Hydrol L-HL46 lub równoważny w ilości 15 litrów 
5) płyn hamulcowy  DOT-4 lub równoważny w ilości 5 litrów 
6) płyn hamulcowy  R-3 lub równoważny w ilości 5 litrów 
7) olej przekładniowy Hipol 80W API GL-4 lub równoważny w ilości 10 litrów 
8) olej silnikowy Mobil 15W/40 lub równoważny w ilości 10 litrów 
8) płyn do spryskiwaczy zimowy do –22oC w ilości 50 litrów 
9) samostart ACE lub równoważny w ilości 15 szt. 
 
2. Sprzedaż towaru następować będzie na stacji paliw (adres) 

……………………………………………………………………………………………… 
wyłącznie do zbiorników pojazdów Zamawiającego i pojemników dostarczonych 
przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy . 

1. Strony ustalają poziom cenowy za dostarczone opisane w paragrafie 2 punkcie 1 
niniejszej umowy na kwotę ……………….. zł netto …………………………….. tj. 
………………... zł brutto słownie: 
 

§ 3. 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy zasady rozliczeń i sposób 

realizacji: 
1.1. Rozpoczęcie realizacji Umowy – 01.01.2023 r. 
1.2.  Zakończenie realizacji Umowy – 31.12.2023 r.  

 
 



§ 4 
1. Sprzedaż paliw i towarów prowadzona będzie na wszystkich stacjach Wykonawcy 

włączonych do programu rozliczeń bezgotówkowych przy użyciu faktur i wydania 
dokumentu WZ do rozliczeń bezgotówkowych Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument WZ uprawniający do dokonywania 
rozliczeń bezgotówkowych na stacjach Wykonawcy w oparciu o zamówienie 
złożone przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający przewiduje wzrost zapotrzebowania towaru, który uzależniony jest 
od ilości wyjazdów lub zakupionego dodatkowego sprzętu w trakcie 
obowiązywania umowy.  

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom,  
b) przedstawienia na wybranej stacji na żądanie zamawiającego wystawionego 

przez producenta świadectwa jakości, zawierającego informacje o spełnianiu 
przez paliwo wymaganych norm, 

c) wystawiania faktur zbiorczych raz w miesiącu za okres rozliczeniowy:  od 1-
ego do ostatniego dnia miesiąca z zapisem na fakturze „MECHANIZM  
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.  
Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące należność za paliwo nie 
później niż piątego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 

d) wystawiania faktur na: 
 

Nabywca: 
 Powiat Białobrzeski ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi                    
NIP 798 14 64 078 
Odbiorca:  
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-
800 Białobrzegi  
 
przy czym, zakup będzie udokumentowany dowodem wydania paliwa. Dowody 
wydania, mają charakter wydruku WZ rozliczeń bezgotówkowych.  

Dowód wydania zawiera następujące informacje: 

 Dokładny adres stacji paliw 

 Nr WZ, na który dokonywana była transakcja 

 Nr rejestracyjny samochodu 

 Kwota do zapłaty 

 Ilość wydanego paliwa 

 Wartość wydanego paliwa 

 Data i godzina transakcji 

 Nazwisko i imię pobierającego 
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi, 

pozostaje na stacji paliw. nazwisko i imię pobierającego.  
e) „Zbiorczy kwit wydania paliwa” stanowić będą podstawę do wystawienia 

faktury zbiorczej VAT przez Dostawcę i stanowić będzie jej załącznik. Faktura 
zawierać będzie sumę należności za pobrane produkty za dany okres oraz 
należny upust cenowy, termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy 
Dostawcy. Rozliczenia za zakupione produkty będą następowały w okresie od 
1-ego do ostatniego dnia miesiąca.  



 
2. Na towary pobrane obowiązywać będzie aktualna cena netto obowiązująca w 

dniu wydania towaru, pomniejszona o upust ……….. (dotyczy paliwa) zgodnie ze 
złożoną ofertą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia lub 
jego zwiększenia w ciągu roku wynikającego z rzeczywistych potrzeb.   

 
§ 6. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT nr NIP …………………………… 
 

§ 7. 
Sprzedający zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw w okresie obowiązywania 
Umowy i dostarczać towar będący przedmiotem umowy o parametrach zgodnych z 
obowiązującymi normami technicznymi i jakościowymi 7 dni w tygodniu przez 
24godz. 

§ 8. 
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary umowne w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, za 
każdy dzień zwłoki liczonej po upływie uzgodnionego terminu. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości 
umowy w przypadku odstąpienia przez „Wykonawcę” z jego winy, od zawartej 
umowy. 

3. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy „Zamawiający: 
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu 
umowy brutto, która to kara zostanie potrącona z wynagrodzenia „wykonawcy”.  

4. W przypadku odstąpienia przez „Zamawiającego”, z jego winy, od zawartej 
umowy „Wykonawcy” będzie przysługiwało prawo do naliczenia 
„Zamawiającemu” kary umownej w wysokości 20% wartości umowy  

5. W przypadku naruszeń postanowień Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej części umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj.:Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), a przy braku 
uregulowań w niej zawartych, przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 12. 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

Wykonawca:                    Zamawiający: 
 


