
Gorczanski
Park Narod*wy

Poręba Wielka 59a, 34-735 Niedźwiedź

tel. (18) 33L7207, (18) 33179 45, fax. wew.50

Gorczański Park Narodonry w Porębie Wielkiej

udzielania zamówięń publicznych w Gorczańskim

ofert cenowych na:

W*lski*
?arha
tńa:r*r}*w*

www.gorcepn.pl

e-mail: gpn@gorcepn.pl

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 € netto

w oparciu o $ 5 pkt 6 b,,Regulaminu

Parku Narodowym" Zaprasza do zŁoŻenia

1 . Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówięnia jest bezgotówkowy zakup paliw poprzęz bezpośrednie

tankowanie do zbiornikow pojazdów GPN w okresie od 01 sĘcznia 2018r do 31 grudnia

2018 r.

Zamówięnie po dzielon o na tr zy zadania czę ściowe.

Szacunkowe zapotrzebowanię paliwa dla pojazdow Zamawiającego garaŻujących

obszarze n/w gmin w wymienionym okresie wynosi:

Nr zadania
częściowego

LOKALIZACJA Rodzaj paliwa
Ilość paliwa I

rl

l.
Gmina Kamienica,
Gmina Niedźwiedź

Gmina Mszana Dolna

Benzyna 95 s000

olej napędowy 11s00

Ż. Gmina Nowy Targ
Benzvna 95 1200

Olej napędowy 300

3.
Gmina Ochotnica

Dolna
Benzyna 95 1100



2. Wykonawca zapewni dostawę r/w materiałów:

' benzynY bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 o paramętrach jakościowych zgodnych
z Rozpotządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 paździem1ka 2OI5 r. w sprawie
wymagań jakoŚciowych dla paliw ciekłych (Dz' rJ . 2015, poz. 1680).

' oleju napędowego o parametrach jakościowych zgodnych z Rozpotządzeniem

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

dla paliw ciekłych (Dz. U. 20l5,poz. l680).

3. Miejsce i termin złoŻenia oferty:

Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwi edź, w terminie do
15.12 .2017 r. do eodz. 8oo.

4. Dopuszczasię składanie ofert częściowych.

5. Sposób przygotowania oferty:

Forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z dopiskiem ,,oferta na
dostawę paliw dla pojazdów Gorczańskiego Parku Narodowego w 2018 r.''.

6. Kry.terium oceny:

oferty zostaną ocenione za pomo cą systemu punktowego, zgodnie z poniŻszymi
kryteriami:

Lp. Nazrva kryterium Waga

r%1
UWAGI

1 Cena (brutto) oferty 40
ocenie podlega cęna brutto,
jednak w ofercie naleŻy podaó
zarówno cenę netto jak i brutto

2. Wysokośó udzielonego rabatu 40

Rabat ltczony w złotych od
jednego litra paliwa, rabat będzie
obowiązywał pIzez caŁy okres
trwania umowy

J.

odległość od miejsc wskazanych
przez Zamawiającego w kaŻdym
zadaniu od stacji paliwowej
(punktacja liczona dla kazdego
zadarua osobno)*

20
Wartość liczona na podstawie
punktacji z tabeli nr 1

* Według załącznika nr.Z



Tabela nr.1.

odległośó od stacji paliw [km] Ilośc pr zy znanych punktów

Do 20 km Ż

Od2l Do 30 km 1

Powyżej 30 km 0

Kazde zadanie częściowe będzie oceniane osobno _ w ramach w/w kryteriów' oferta,

która otrzyma największą punktację dla ocenianego zadania (suma ocen poszczególnych

lcry t e r i ów) zo stanie uznana za najkor zystniej szą do j e go wykonania

7. Termin i forma płatnoŚci:

Płatnośó dokonywanabędzie przęz Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od dnia

wystawienia faktury w oparciu o ilość i cenę zakupionego paliwa podanego na fakturze.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia. Wykonawca okreŚli cenę paliw na podstawie cen

obowiązujących w dniu 05.12.2017 r.

Jako wymagany załącznlk do oferty, Wykonawca winien załączyć, kserokopię

poświadczoną za zgodnośó z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania

przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalnoŚci gospodarczej w

zakresie obrotu paliwami płynnymi.

10. osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaŚnień jest PanJerzy Gierczyk tel. (0-

18) 33-17-207 wew. 37 w godz.8-1500.

l rlrcza ńskiego Parku Narodowego

Załączniki

Załqcznik nr ] - oferta. cenowa (wzór)

Załqcznik nr 2 - tabela z odległościami od miejsc wskazanych przez Zamawiajqcego

do stacji paliwowej

8.

9.

I.

2.

DYRtsKTOR


