
 
 
        

 

Powiat Otwocki 
 
ul. Górna 13 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 
www.powiat-otwocki.pl 

     Otwock, dnia   17 stycznia 2020. 

 SAI.. 272. 2.1.2020 

Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Otwocki  
Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 378 

mail : przetargi@powiat-otwocki.pl 

Regon 013268681 NIP 532-20-08-671 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI   
Adres strony internetowej na której będą  umieszczone istotne  warunki zamówienia  
www.bip.powiat-otwocki.pl 

Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia Starosty 
Otwockiego nr 52/2019 z 10 lipca 2019r.  poniżej  równowartości 30.000 euro, 
 

3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
1) Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu 

samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego 
wskazanych w załączniku nr 1  do SIWZ w ilości: 

• etylina  Pb 95   -  1040 l 

• ON –  15.790 l.  
Stacja benzynowa musi być zlokalizowana w obrębie max 10 km od siedziby 
poszczególnych  jednostek  Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną  
 

2) Ww. paliwo będące przedmiotem dostaw winno  spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych 

3) Sprzedający dokonywać będzie bezgotówkowej sprzedaży paliwa Zamawiającemu, 

wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

4) Zamawiający przedstawi Sprzedającemu wykaz samochodów służbowych. 

5) Po podpisaniu umowy z każdą jednostką wymienioną z Załączniku nr 1 do SIWZ 

Zamawiający przedstawi Sprzedającemu wykaz osób uprawnionych do tankowania 

paliwa  na stacji benzynowej Sprzedającego 

6) Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmian w wykazach, 

o których powyżej.  

7) Stacja paliw Sprzedającego ma obowiązek zapewnić możliwość całodobowego 

tankowanie samochodów przez Zamawiającego.  



 
 
        

 

8) Sprzedawca raz w miesiącu załączy do faktury zestawienie sprzedanego 

Zamawiającemu paliwa zawierające: 

• nr rejestracyjny samochodu, 

• rodzaj, ilość i wartość zakupionego paliwa, 

• datę zakupu. 

9) Rozliczenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie na podstawie obowiązujących w 

danym dniu u Sprzedającego cen (ceny jednostkowe detaliczne) pomniejszonych o 

udzielony upust wg. rzeczywiście zakupionych ilości paliwa. 

10) Jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy 

wynikające z niniejszego postępowania na:  sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa 

do napędu samochodów służbowych.  

 

4. Termin wykonania zamówienia 
 

12 miesięcy od  daty zawarcia umowy 
 

5 .WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy: 

� posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - 

posiadają koncesje na obrót  paliwami ciekłymi 

 

 6.  OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  
 

Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 

KRYTERIUM  CENA 
CENA ( PO UPUŚCIE) - 100% 
7.  MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 

1)  Oferty należy składać w  kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13 

     Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2020 r.  o godz. 11:00 

2)  Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2020 r godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego tj. 

Starostwie Powiatowym w Otwocku przy  ul. Górnej 13 

8.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Termin związania ofertą wynosi 20 dni. 

      

             

    

Podpisał 
          

 
    Z up. Zarządu Powiatu 

 Wicestarosta 
        Krzysztof Kłósek 

 

  
 

 

 

 

  



 
 
        

 

 

 

 


