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     Warszawa, dn. 23.11.2022 r. 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

 

I. Zamawiający 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego -

Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36, kod. 02-532 Warszawa 

 ZNAK SPRAWY - DA.210.191.2022.DA 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.). 
 
kod CPV: 09135100-5          nazwa kodu CPV: olej opałowy 

III. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania jest: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do nieruchomości 

położonej przy ul. Inżynierskiej 4, 05-084 Leszno k/Błonia (powiat warszawski zachodni)”. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych 

IV. Osoba upoważnione do kontaktu 
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:  

p. Marcin Sokołowski, nr tel. 22 606 37 31, adres email: marcin.sokolowski@ibprs.pl  

V. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej 

zlokalizowanej w: 

nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 4, 05-084 Leszno k/Błonia (powiat warszawski 

zachodni)”. - w ilości 4.000 litrów oleju napędowego grzewczego (jedna dostawa) o następujących 

parametrach, pn.: 

 
Wartość opałowa  nie mniejsza niż 42MJ/kg 

Zawartość siarki nie wyższa niż 0,2 % 

Temperatura zapału powyżej 55°C 

Temperatura płynięcia nie mniej niż – 20°C 

Gęstość w temp. 15°C nie większa niż 860 kg/m3 
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1. Olej napędowy grzewczy odpowiadający wymaganiom jakościowym wg Polskiej Normy  

PN-C-96024:L1.  
2. Dla potrzeb Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, w ilościach określonych w rozdziale V 

zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia 

zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju napędowego grzewczego, które 

uzależnione będzie od warunków pogodowych. Podana ilość oleju napędowego grzewczego 

jest ilością szacunkową, jaką Zamawiający może zakupić i może się zmniejszyć lub zwiększyć, 

w zależności od warunków atmosferycznych.  

3. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju napędowego 

grzewczego aktualny certyfikat jakości oleju napędowego grzewczego. 

5. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej z 2-dniowym 

wyprzedzeniem. Dostawca dostarczy olej napędowy grzewczy autocysterną oplombowaną i 

zabezpieczoną zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

6. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania 

umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany 

przepisów podatkowych. 

7. Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie  w przypadku 

podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu 

lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub 

obniżenie ceny dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy wydruk hurtowej 

ceny zakupu produktu w dniu dostawy). 

8. Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie 

przez okres realizacji zamówienia. 

9. Dostawa oleju napędowego grzewczego będzie odbierana i rozliczana w litrach w dniu  

i miejscu dostawy, według wskazań urządzeń pomiarowych (przepływomierzy)  

z samochodów dostawczych (cystern) w czasie tankowania oleju, z tym, że ilość oleju 

napędowego grzewczego przeliczana będzie do temperatury referencyjnej +15°C – 

automatycznie przez dystrybutor cysterny lub z zastosowaniem współczynnika korygującego, 

wskazanego w tabelach przeliczeniowych  dostępnych na stronie producenta oleju 

napędowego grzewczego. Podstawą rozliczenia będzie ilość litrów oleju napędowego 

grzewczego w temperaturze referencyjnej +15°C. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia każdej dostawy za pośrednictwem 

Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zgodnie z  Ustawą z dnia 

9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2020 poz. 

859). 

11. Wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy aktualne świadectwo jakości dotyczące tej 

dostawy wraz z „Dowodem dostawy” oraz przekaże numer referencyjny zgłoszenia (SENT) i 

klucz (KR) otrzymany z PUESC. 

12. Wraz z każdą dostawą Zamawiający przekaże Wykonawcy kod transakcyjny potwierdzający 

daną dostawę.                                   
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VI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania, Wykonawca poda cenę 
brutto oferty na daną część w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku.  

2. Cenę jednostkową (jednego litra oleju napędowego grzewczego) producenta netto, 
obowiązującą na dzień 23 listopada 2022 r. na jego stronie internetowej  
(np. dla oleju napędowego grzewczego Ekoterm f-my PKN ORLEN S. A.  
będzie to strona https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw, a dla oleju 
napędowego do celów opałowych Lotos Red firmy Lotos będzie to strona 
https://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw) powiększoną o marżę lub 
pomniejszoną o upust Wykonawcy należy pomnożyć przez 4.000 litrów, otrzymując  w ten 
sposób wartość dostawy netto. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez stawkę VAT, 
otrzymując w ten sposób wartość VAT-u. Całkowitą wartość oferty brutto otrzymujemy 
poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek 
od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty dojazdu itp. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia. 
 

VII. Termin związania z ofertą 
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

VIII. Opis przygotowania oferty 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. 
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
3. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego; 

2) Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego, pn.: 
że zaoferowany olej napędowy grzewczy będzie spełniał wymogi określone w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2008), wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w 
sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1822) 
oraz wymogi Polskiej Normy PN-C-96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w 
zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1,  

4. Ofertę składa się w formie pisemnej. 
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie 
pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał 
albo kopia poświadczona notarialnie. 

6. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania 

https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
https://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw
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dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone 
podpisem/podpisami osoby/osób zgodnie z ust. 5. 

7. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z 
oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez 

osobę/y podpisujące ofertę. 
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedna ofertę. 

 
IX. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

1. Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się najniższą zaoferowaną cenę. 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość stałej 

marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta. 
3. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu 

zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.  
4. 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, tj. 
koszty transportu  i rozładunku. 

5. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 

 
X. Warunki realizacji zamówienia  

1. termin realizacji zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dostawa do dn. 25.11.2022 r.  

2. zakres świadczenia usług  
zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego. 

3. warunki płatności 
należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia transportu karty przekazania 
odpadów i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego. 

 
XI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 23.11.2022 r.  

do godz. 12:00, drogą e-mail na adres: zamowienia@ibprs.pl  

XII. Uwagi końcowe 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji  

rachunkowej dokonanych poprawek, 
2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, 
3) do negocjacji ostatecznej ceny oferty z Wykonawcami którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 
4) wyjaśnienia, uzupełnienia oferty: Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w 

wyznaczonym czasie wyjaśnień dotyczących oferty, oświadczeń i dokumentów złożonych 
wraz z ofertą w sposób nie wpływający na zmianę treści złożonej oferty, 

5) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy oświadczeń, 

mailto:zamowienia@ibprs.pl
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dokumentów lub pełnomocnictw. 
 

 
XIII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym  
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DA.210.191.2022.DA 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 

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

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

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

PEŁNA NAZWA  WYKONAWCY:  ........................................................................................................................................................ ………………………………………… 

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

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

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

ADRES WYKONAWCY:  ..................................................................................................................................................................................................................  

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

NIP: .......................................... REGON: ........................................ KRS:  .....................................................................................................................................   

TEL. .........................................  E-MAIL: .................................................................................................................................................................... 
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w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy DA.210.191.2022.DA dot. „Dostawy oleju napędowego grzewczego do nieruchomości położonej 

przy ul. Inżynierskiej 4, 05-084 Leszno k/Błonia (powiat warszawski zachodni)”, składam/składamy niniejszą ofertę: 
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Wartość 
dostawy 

netto 

Wartość 
podatku VAT 

 

Wartość 
dostawy 

brutto – cena  
oferty  brutto 

nr kolumny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
jednostka x x zł/litr % zł/litr litr zł % zł zł 

dokładność x x 0.01 0.1 0.01 1.0 0.01  0.01 0.01 

      4.000     

 
Całkowita wartość – cena oferty brutto wynosi:   ...................................................................................zł. 

(słownie................................................................................................................................................). 

Strona internetowa producenta oleju napędowego grzewczego z cena jednostkową: …………………………………….. (gdzie będzie wskazana aktualna cena 

hurtowa oleju napędowego grzewczego) 

Całkowitą wartość oferty brutto należy wyliczyć w następujący sposób:  

• w kol. 1 Wykonawca podaje producenta oferowanego oleju napędowego grzewczego, 

• w kol. 2 Wykonawca podaje nazwę handlową oferowanego oleju napędowego grzewczego, 

• w kol. 3 Wykonawca podaje cenę jednostkową producenta /netto/ z dnia  23 listopada 2022 roku. 
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• w kol. 4 Wykonawca podaje wielkość marży lub upustu w % z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (w przypadku oferowania 

wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem marży lub upustu),  

• w kol. 5 Wykonawca podaje cenę jednostkową dostawy /netto z marżą lub upustem/ w zł/litr z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

• w kol. 7 należy pomnożyć cenę jednostkową dostawy /netto z marżą lub upustem/ określoną w kol. 5 przez planowaną ilość oleju 

napędowego grzewczego wskazaną w kol. 6 w litrach, czyli 4.000 litrów, otrzymując w ten sposób wartość dostawy netto w zł z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku; w przypadku oferowania wykonania przedmiotu zamówienia bez zastosowania marży lub upustu należy 

pomnożyć cenę jednostkową producenta /netto/ z dnia 23 listopada 2022 r., określoną w kol. 3, przez planowaną ilość oleju napędowego 

grzewczego wskazaną w kol. 6 w litrach, czyli 4.000 litrów, otrzymując w ten sposób wartość dostawy netto w zł z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, 

• w kol. 8 Wykonawca podaje stawkę w % oraz wartość w zł podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

• w kol. 9 Wykonawca podaje wartość dostawy brutto - cena oferty brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr DA.210.191.2022.DA. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DA.210.191.2022.DA, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do 

niego żadnych zastrzeżeń. 
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

(jeśli wymagane jest zawarcie umowy). 
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z Rozdziałem VIII wzoru zapytania ofertowego): 

1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ……………………………………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………………………………….. 
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7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o 
dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy. 

 

 

 

 

..............................., dn. ......................  r.         ..................................................................... 
          (miejscowość)                      (data)     (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DA.210.191.2022.DA 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

w trybie zapytania o cenę 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytutu 

Badawczy w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.11.2022 r. na „Dostawę oleju napędowego 

grzewczego do nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 4, 05-084 Leszno k/Błonia (powiat 

warszawski zachodni)” oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

 

 

……………………………                                                                 ……..…………….……………………………. 
miejscowość, data                                                                                                (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego DA.210.191.2022.DA 

O Ś W I A D C Z E N I E  

dotyczące oferowanego oleju napędowego grzewczego 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytutu 

Badawczy w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.11.2022 r. na „Dostawę oleju napędowego 

grzewczego do nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 4, 05-084 Leszno k/Błonia (powiat 

warszawski zachodni)” oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania  określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

…………………………….……      …………. …………………………………… 
      miejscowość, data                     (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 


