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Sejny, 9.12.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nr 1/12/2019 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. 

 

 
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO 

do DOMU LITEWSKIEGO w SEJNACH” 
 

 
 
 

  

 

  

                     ZATWIERDZIŁ: 

      Zarząd Fundacji im. bpa Antanasa Baranauskasa 
      „Dom Litewski” w Sejnach 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 

1. Zamawiającym jest: Fundacja im bpa. Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”  
w Sejnach, 

2. KRS: 0000073012 NIP: 844-20-47-741,  
3. Adres: Wileńska 9, 16-500 Sejny, 
4. Adres poczty elektronicznej: admin@ltnamai.sejny.pl, 
5. Strona internetowa: www.ltnamai.sejny.pl, 
6. Numer telefonu: 87 51 62 908, 
7. Godziny pracy: 800 - 1600 

 
II. INFORMACJE WSTĘPNE. 
1. W postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.  
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego. 
4. Wszystkie załączniki stanowią integralna część zapytania ofertowego. 
5. Zapytanie dostępne będzie na stronie internetowej www.ltnamai.sejny.pl   
 
III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   
1. Wspólny słownik zamówień  (CPV): 09135100-5 Olej opałowy 
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów 

grzewczych budynku Domu Litewskiego. 
3. Zamawiający przewiduje zakup w ilości około 35 000 litrów. 
4. Dostarczany olej opałowy winien spełniać wymagania normy PN-C-96024:2001. 
5. Dostawy odbywać się będą partiami po uprzednim zamówieniu. 
6. Pojemność zbiorników na olej opałowy posiadanych przez Zmawiającego wynosi: 2 szt. x 5 000  

litrów. 
7. Dostawy realizowane będą najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zamówienia od Zamawiającego. 
8. Olej opałowy będzie dostarczany przez Wykonawcę i na jego koszt przy użyciu cystern 

samochodowych do kotłowni znajdującej się na terenie: Fundacji im. bpa Antanasa 
Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach, 

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienie zrealizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do 

wykonywania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

4. Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

4. Z udziału w zamówieniu wykluczone są podmioty/osoby, które powiązane są  

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załączników do niniejszego ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO. 
2. Oferta powinna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym, 
3. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści. 
4. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy. 
5. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w siedzibie Fundacji.  
 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
admin@ltnamai.sejny.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dom Litewski w 
Sejnach, ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny do dnia 20.12.2019 do godz. 10:00 00 wraz z załącznikami 
wskazanymi przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego.   
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ltnamai.sejny.pl 
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena brutto – 100 % 
2. W „Formularzu ofertowym” należy podać cenę za 1 litr oleju opałowego w PLN cyfrowo i słownie 

z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT 
3. Ocenie zostanie poddana cena jednostkowa brutto jednego litra oleju.  
4. Cena oferty zostanie Ilość punktów obliczana wg poniższego wzoru: 

Qobliczalna = (Xmin ÷ Xobliczalna) * 100 
gdzie: 
Qobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć, 
Xmin – cena najniższa,  
Xobliczana – cena badana, 
 

5. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów i spełni 
warunki ustalone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
 

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej oleju opałowego w przypadku, gdy w czasie trwania 
umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku polskim, niezależnie od 
Wykonawcy. 
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X. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Anna Niewulis – Dyrektor 
„Domu Litewskiego”, tel./fax: 87 5162908, e-mail: dir@ltnamai.sejny.pl. 
 
XI. FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY: 
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia, o wyborze oferty. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany  
o terminie i miejscu podpisania umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
XII. INFORMACJE KOŃCOWE 
 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyn.  
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.  
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego.  
4. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert.  
 
XIII.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

 
1. Wzór Formularza ofertowego, 
2. Wzór umowy. 
 
 
 


