Wrocław, 26.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013
(dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu „Zawodowy kierowca – podstawą branży
transportowej” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

1.

Zamawiający

Auto Szkoła WOTA Sp. J.
ul. Nawrot 46
90-014 Łódź,
NIP 727-10-45-136, REGON 470379202, KRS 0000361528
Auto Szkoła Wota Sp.J. realizuje projekt „Zawodowy kierowca – podstawą branży transportowej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt i przedmiot zamówienia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 220 litrów paliwa ON w okresie od 01.02.2013 r. do
31.10.2014 r.

3.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzić będzie:
- dostawa 53 220 litrów paliwa ON w okresie od 01.02.2013 r. do 31.10.2014 r., w systemie
sprzedaży bezgotówkowej
- miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę należące do Dostawcy
- zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach

- fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 21-dniowym
terminem płatności od dnia wystawienia faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
09134100-8 Olej napędowy

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw
Dostawcy w dniu dokonania zakupu
- Dostawy paliwa będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań
samochodów Zamawiającego na wybranej przez Zamawiającego stacji paliw Dostawcy
- paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221,
poz. 1441)
- Wymaga się, aby co najmniej jedna stacja paliwowa Dostawcy była położona we Wrocławiu
(miejscu realizacji projektu)
- dostawca zaproponuje wzór umowy. Jeżeli umowa będzie zawierała informacje o
maksymalnej wartości (netto/brutto) jaką osiągnie Zamawiający w trakcie trwania realizacji
umowy, powinna ona zawierać klauzulę waloryzacyjną umożliwiającą uwzględnienie stawki
podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury bez konieczności aneksowania
umowy.

WAŻNE:
Ofertę należy przygotować uwzględniając stawkę VAT obowiązującą w dniu składania oferty.
5.

Zasady składania oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego;
- oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Dostawcy z Zamawiającym wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- wzór umowy na dostawę paliwa na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów na okres
od lutego 2013 r. do października 2014 r.
- stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia
o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
- wykaz stacji benzynowych Dostawcy położonych na terenie Województwa Dolnośląskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia
Dodatkowe kryteria składania ofert:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem;
Forma złożenia oferty:
Ofertę można:
1. przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania

oferenta

na

adres

mailowy

biuro@wota.com.pl

lub

wroclaw@wota.com.pl; lub
2. przesłać pocztą na adres siedziby zamawiającego Auto Szkoła WOTA sp. j, ul. Nawrot 46,
90-014 Łódź lub do biura projektu Auto Szkoła WOTA sp. j ul. Pawiej 40D/1A, 52-235
Wrocław (każdorazowo z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – dostawa paliwa ON”) –
decyduje data wpływu oferty, lub
3. przesłać faksem pod nr 42 674 27 27, lub
4. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Auto Szkoła WOTA sp. j, ul. Nawrot 46, 90014 Łódź lub w biurze projektu przy ul. Pawiej 40D/1A, 52-235 Wrocław.

6. Termin złożenia oraz oceny oferty:
- ofertę złożyć należy do dnia 12.03.2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby
lub biura Zamawiającego).
- ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.03.2013 r. o godz. 15:00
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

Proces oceny oferty:
−

ocenie podlegać będą tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane na załączniku nr
1 i złożone w terminie;

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium oceny ofert – cena 100%
−

za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną;

−

ocena zostanie dokonana przez Komisję, w skład w której wchodzić będą 2 przedstawiciele
realizatora Projektu;

−
8.

ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Kierownik projektu – Paweł Cycuła pod nr tel. +48 514 117 515
lub adresem e-mail: wroclaw@wota.com.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie
bez podawania przyczyny swojej decyzji.
Zamawiający informuje, że w przypadku nieotrzymania minimum dwóch ważnych ofert we
wskazanym terminie, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego dostawcy, który spełnia
wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

negocjacji

z

oferentem,

który

zaproponował

najkorzystniejszą ofertę, w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji (np. obniżenie ceny
zaoferowanej przez oferenta z powodu przekroczenia kwoty w budżecie projektu, doprecyzowanie
terminów, itp. sytuacji).
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Dostawców, zamieszczając informację na swojej stronie internetowej.
W przypadku rezygnacji wybranego oferenta z realizacji usługi, Zamawiający ma prawo zaprosić
do współpracy oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.
Wrocław, dn. 25.02.2013 r.
Paweł Cycuła
Kierownik projektu „Zawodowy kierowca – podstawą branży transportowej”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………
/pieczęć Dostawcy/
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA sp. j. w okresie
od 01.02.2013 r. do 31.10.2014 r.
oferuję / -emy wykonanie całości zamówienia za:
Cenę netto wynoszącą .............................................................................................zł)
(słownie:................................................................................................................zł)
należny podatek VAT w wysokości ..................%, ......................................................zł)
(słownie:................................................................................................................zł)
Cena brutto wynosi .................................................................................................zł)
(słownie:................................................................................................................zł)
tj.:

Lp.

Rodzaj

Ilość litrów ON od dnia
01.02.2013 do
31.10.2014 roku

1

2

3

1.

Olej napędowy ON

53220 l.

Średnia cena brutto za 1
litr ON
od dnia 01.02.2013
do 31.10.2014 roku

Wartość brutto w oparciu o
średnią cenę brutto za 1 litr ON
od dnia 01.02.2013
do 31.10.2014 roku

4

5 = 3x4

RAZEM

(słownie:.......................................................................................................................zł)

…………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
………………………………………
/pieczęć Dostawcy/

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Informuję / -my, iż w miejscu realizacji projektu (Wrocławiu) mieści się co najmniej jedna stacja
benzynowa, na której możliwe jest bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego.
2.

Akceptuję / -my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

3.

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że:
a) Posiadam / -y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadamy / -y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
c) Dysponuję / -emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) Znajduję / -emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

4.

Oświadczam / -y, że zapoznałem / -liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję /emy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

5.

Oświadczam / -y, że uważam / -y się związany / -i ofertą przez okres 15 dni od ostatecznego
terminu otwarcia ofert.

…………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
………………………………………
/pieczęć Dostawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
DOSTAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

Przystępując do Zapytania ofertowego oświadczam / -y brak powiązań osobowych lub kapitałowych
Dostawcy /nazwa podmiotu, adres, NIP/ ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z Zamawiającym: Auto Szkoła WOTA sp.j. , ul. Nawrot 46, 90-014 Łódź, NIP 727-10-45-136
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe* rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli

…………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

* zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL obowiązujących od dnia
01.09.2012 r.

