
,}
Przedsiębiorstwo Gospodarki KomunaInej i Mieszkaniowej

w staszowie
Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3;28-200 Staszów
}U

StaszóW dnia 26.04 .2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb

PGKIM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

§1

1. ZAMAW|AJĄCY : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

2. Pzedmiotem niniejszego zapylania jest sukcesywna dostawa następujących paliw
płynnych:

a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw
wykonawcy z dystrybutora.
- szacunkowa ilość do dnia 31.12.2022 r. około 8 000L
b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy
z dystrybutora:
- szacunkowa ilość do dnia 31.12.2O22r. około 7 000L
3, Wskazane ilości są poglądowe, w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości
mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
4. Tryb postępowania:art.2.ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych
5. Termin związania ofertą : do 31 ,12.2O22r,

§2

1. Wykonawca zapewni całodobową mozliwość tankowania paliw wskazanych w § 1

pkt.2
2.Zakup paliw do samochodów orazsprzętu nalezącego do PGK|M w Staszowie Spółka

Gminy z o.o. będą dokonywane w systemie bezgotówkowym.
3.Zamawiający będzie dokonywał zapłaty razw miesiącu za miesiąc poprzedni, na

podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatnej przelewem.
4.Szczegółowe wymagania, dotyczące realizaĄi przedmiotowego zamówienia określono w

umowie.

§3

1. Kryterium oceny ofeńy, na paliwa wymienione w § 1 będzie cena obowiązująca
w dniu 26.04.2022r. umieszcza na dystrybutorze (obowiązująca w punkcie sprzedazy)
pomniejszona o ewentualny rabat % lub kwotowy,
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2. Ponizsza ofeńę prosimy o przesłanie na adres e-mail zamowienia@pgkim.pl PGK|M
w Staszowie Społka Gminy z o,o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów do dnia
27.04.2022.godz 12:00

3. Ofeńę w formie załącznika zawierającą cenę brutto powinna żożyć, wskazany w
pkt.2 adres e-mail pżez, osoba do tego uprawniona. Na formularzu ofeńy powinna
znależć się firmowa pieczątka oraz CZYTELNY PODPIS OFERENTA,

4. Osoba do kontaktu prowadząca postępowanie : Marcin Bijak. Tel. 665 137 065
5. W sprawach nie uregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych , a w zakresie nie uregulowanym tymi
przepisami Kodeks Cywilny oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych
o bowiązujących w za kresie stanowiącym pzed m iot n i n iejszego za pytan ia.

6. Załączniki zapytania ofeńowego
Załącznik nr 1 - Formulaz ofertowy
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