
                                                                      
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach 
ul Strzelecka 35a 
 47-120 Zawadzkie 
 
 
                                                                             …………………………………. 
                                                                             …………………………………. 
                                                                             ……………………………….... 
 
 
 
 
                                               ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę  zakupu i 
dostawy oleju opałowego lekkiego. 
 

1. zamawiający : Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach 
nabywca:  Gmina Zawadzkie ul Dębowa 13 47-120 Zawadzkie NIP 7561860761 

2. przedmiot zamówienia: zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni 
Publicznej szkoły podstawowej w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35a w roku 2019, 
wyprodukowanego wg.PN-C-96024:2011dla L1 

    3.   Termin realizacji zamówienia:  dostawa odbywać się będzie sukcesywnie wg       
           telefonicznych dyspozycji zamawiającego składanych na 2 dni przed wymaganym  
           terminem dostawy 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.  
5.  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, szczególnie 
wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

6. Inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia: 
a) zawartość siarki nie większa niż 0,10%/m/m 
b) wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg 
c) temperatura zapłonu – min. 56º C 
d) gęstość w temp.15º – nie wyższa niż0,860g/ml 
e) lepkość kinetyczna w temp. 20º nie większa niż 6 mm²/s 
f) skład frakcyjny:- do 250 º C destyluje nie więcej niż: 65 % V/V,- do 350 º C 

destyluje nie więcej niż: 85 % V/V 
g) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 
h) pozostałość po spalaniu nie większa niż 0,01 %/m/m 
i)  pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 

0,30 %/m/m 
j) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg 

 



 

      Dostawca powinien nadto: 

 -dostarczyć olej według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym 
certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do 
każdej dostawy, 

 -zabezpieczyć ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. 
(utrzymywanie przez Dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla Zamawiającego 
przewidzianych przepisami prawa dla „przedsiębiorstw energetycznych” w magazynie 
własnym), 

   -dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
załadunku, transportu paliw. 

   
7. Sposób przygotowania oferty: 
      Ofertę należy sporządzić na załączonym  druku OFERTA 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 
kopercie należy umieścić napis :           Zapytanie ofertowe na olej opałowy. 
8. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie, pocztą, pocztą elektroniczną 
na adres:  zsgzedowice@wp.pl 
Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2018 r 

 
 
 
 
 
      
                                                    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach  
                                                                                Małgorzata Kozioł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Pieczątka oferenta                                                        dnia……………………….. 
 
 
 
 
 
 

OFERTA 
 
 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 
publicznego realizowanego na podstawie art. 4ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r 
Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z zm.) a dotyczącego: 
 
Zakupu i dostawy oleju opałowego lekkiego 
 
Składamy ofertę następującej treści: 
 
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto/ litr………………………… 
    Obowiązujący podatek VAT  …….%.............................................................. 
    Cena brutto…………………………………………………………………… 
    Słownie:………………………………………………………………………. 
3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

warunki. 
4. Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP………………………………………… 
 
 
 
 
 
                                                                        …………………………………. 
                                                                                                      Podpis osoby upoważnionej 


