
ZAPYTANIĘ cENoWE
dotyczące zamówień poniżej 30 ooo € netto

Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złozenia ofert cenowych na:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw poprzez bezpośrednie

tankowanie do zbiorników pojazdów GPN w okresie od dnia podpisania umowy do 31
grudnia 2016 r.
Zamówienie podzielono na trzy zadania częściowe.

Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa dla pojazdów Zamawiającego garażujących na

obszarze n/w gmin w wymienionym okresie wynosi:
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Benzyna 95 5000

olej napędowy 11500

Benzyna 95 1200

Olei naoedowv 300

Benzyna 95 1100

Wykonawca zapewni dostawę n/w materiałów:

o benzynY bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 o parametrach jakościowych

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz' U. 2015, poz. 1680).

o oleju napędowego o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. W sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

2. Miejsce i termin złoŻenia oferty

Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 59o' 34-735 Niedźwiedź, w
terminie do 23.L2.2015 r. do oodz. 9oo.

3. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

4' Sposób przygotowania oferty



Forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z dopiskiem ,,oferta na
dostawę paliw dla pojazdów Gorczańskiego Parku Narodowego w 2016 r',,.

5. Kryterium oceny:

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:

* wg załącznika nr 2

Kazde zadanie częściowe będzie oceniane osobno - W ramach w/w kryteriów. oferta,
która otrzyma największą punktację dla ocenianego zadania (suma ocen
poszczegóInych kryteriów) zostanie uznana za najkorzvstniejszą do jego wykonania"
W/w kryteria będą oceniane programem komputerowym ,,Zamówienia Publiczne v.
5'0" przy zastosowaniu maksymalnej ilości 10 pkt w oparciu o wartości kryteriów
określone w badanej ofercie:

/ kryterium ceny będzie oceniane na zasadach minimalizacji,
'/ kryterium rabatu będzie oceniane na zasadach maksymalizacji (ocenie podlegać

będzie wartość liczbowa udzielonego rabatu)
/ kryterium lokalizacji stacji paliwowej będzie obliczane W oparciu o zasadę

minimalizacji, stosując punktację określoną w tabeli nr 1.

Zastosowa ny przez Zamawiającego do obliczeń program komputero wy ,,Zamówienia
Publiczne V. 5.0" stosuje do wyliczeń następujące algorytmy:

. dla maksymalizacji:
r,-" -. warlość kryterium y w ofercie xrx.v= x MP x wagay x ilośćczłonkówkomisjimaluymalna wartość kryteriów y

iffi n'r'
UWAGI

t'.:l

Cena (brutto) oferty 40
ocenie podlega cena brutto,
jednak w ofercie nalezy podać
zarówno cenę netto jak i brutto

Wysokość udzielonego rabatu 40
rabat liczony W złotych oojednego litra paliwa, rabat
będzie obowiązywał przez cały
okres trwania umowv

f-ffi

odległość od miejsc wskazanych
przez Zamawiającego W kazdym
zadaniu od stacji paliwowej
(punktacja liczona dla kazdego
zadania osobno)x

20 wartość liczona na podstawie
punktacji z tabeli nr 1



. dla minimalizacji:
n'' minimalna wartość kryteriów 'vfx,y= X MP x wagay X ilośćczłonkówkomisji' wartość kryterium y w ofercie x

wvjaśnienia do w" , wzorów:

Px,y -ilość punktów uzyskiwanych przez daną ofertę x dla ocenianego kryterium y
MP _ możliwa do uzyskania maksymalna ilość punktów (w tym wypadku 10)
waga y _ wartość wagi wyrażona w o/o

Komisja Przetargowa Zamawiającego liczy 3 osoby.

Tabela nr7
Srednia ofertowa

odległość 1 stacii paliw
Ilość przyznanych

punktów
do 20,0 km 2

od 20,1 km do 30,0 km 1

od 30,1 km 0

6. Termin i forma płatności

Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni
dnia wystawienia faktury w oparciu o ilość i cenę zakupionego paliwa podanego
fakturze.

7. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia. Wykonawca określi cenę paliw na podstawie cen
obowiązujących w dniu 21.12.2o15 r.

od

na

B. Jako Wymagany załącznik do oferty,

poświadczoną za zgodność z oryginałem
przedmiotowego zadania tj. koncesji na

zakresie obrotu paliwami płynnymi.

Wykonawca winien załączyć kserokopię
niezbędnych uprawnień do wykonywania

wykonywanie działalności gospodarczej w

9. osobą upowaznioną do udzielania dodatkowych

tel. (0-18) 33-17-2O7 wew. 37 w godz. B-1500.

wyjaśnień jest Pan Krzysztof Faltyn

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa (wzór)

2, Załącznik nr 2

l odległość z dokładnoŚcią do 100 m będzie odcz5Ąywanaznawigacjisamochodowej - ,, Automapa Polska',
oparciu o tajszybszątrasę łączącą wskazaną przez oferenta stacje paliwową z siedzibą Zamawiającego
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