
          Polanów, dnia 09.11.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Polanowie”

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie 

ul. Bobolicka 4,  76-00 Polanów

tel.: 94 3188 600, email: w.masnik@zozpolanow.pl 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie, działając na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) na

podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zaprasza do złożenia oferty cenowej  na „Zakup
i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Polanowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa około 20 000 litrów oleju opałowego 
lekkiego do budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej  , środkiem transportu Wykonawcy   
i na jego koszt, częstotliwość dostaw  to ok. 2500 litrów paliwa  1 raz  w miesiącu         
w sezonie grzewczym 2021/2022

2. Przy dostawach wymagane jest świadectwo jakości dla danej dostawy. 

3. Ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie cena ne o za  1 litr oleju opałowego – C
cena 1 litra oleju opałowego przedstawiona powinna być jak niżej:  A+ B= C

A – jest  cena producenta oleju opałowego za 1 litr w dniu 23 listopada 2021r. wyrażona
w  PLN.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  tej  wartości  w  okresie  realizacji
przedmiotu  zamówienia,  spowodowaną  wzrostem  lub  obniżką  cen  ustanowionych  przez
producenta,  pod  warunkiem  przedstawienia  każdorazowo  Zamawiającemu  aktualnej
informacji  producenta  o  cenie  1  litra  oleju  opałowego  (dopuszczalna  kserokopia
poświadczona za zgodność z oryginałem).

B – to wysokość marży/upustu Wykonawcy wyrażona w %. Jest to wartość stała w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia.

C – to cena ne o 1 litra oleju opałowego.

4. KOD CPV: 09135100-5 olej opałowy.  



MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę  należy   złożyć  do  dnia  23  listopada  2021r.  do  godz.  10.00
pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: w.masnik@zozpolanow.pl  z dopiskiem: 

„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Polanowie”

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021r. o godz. 10.30 w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Polanowie 

SPOSÓB OCENY OFERTY

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za 1 litr ne o  oleju
opałowego lekkiego. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 01 grudnia 2021r. do dnia 30 listopada 2022r. 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1. Formularz ofertowy 
2. Umowa – projekt 

Z poważaniem

                                                                                  Lek. med. Marek Stachowicz - Dyrektor


