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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawy oleju opałowego lekkiego 
CPV 09135100-5 

o wartości przekraczającej 14 000 eur 

 

 

I. Zamawiający: 

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

w Sejnach, 

2. Adres: Wileńska 9, 16-500 Sejny, 

3. Adres poczty elektronicznej: dir@ltnamai.sejny.pl, 

4. Strona internetowa: www.ltnamai.sejny.pl 

5. Numer telefonu: 87 51 62 908, 

6. Numer faksu: 87 51 62 908, 

7. Godziny pracy: 800 - 1600 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego  

o wartości opałowej nie niższej niż 42000 kJ/kg. 

2. Zamawiający przewiduje zakup w ilości około 35 000 litrów. 

3. Dostarczany olej opałowy winien spełniać wymagania normy PN-C-96024:2001. 

4. Dostawy odbywać się będą partiami po uprzednim zamówieniu. 

5. Pojemność zbiorników na olej opałowy posiadanych przez Zmawiającego wynosi  

5 000  litrów. 

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

otrzymania zamówienia od Zamawiającego. 

7. 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, 

 

 

III. Termin realizacji zamówienia 
 

Zamówienie zrealizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

 

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 

 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Dokument potwierdzający spełnianie warunku 

1. 

Posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 

Oświadczenie w Formularzu ofertowym. 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Oświadczenie w Formularzu ofertowym. 
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3. 
Dysponowanie odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia. 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczenie w Formularzu ofertowym. 

5. 

Oświadczenie, że pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą nie ma powiązań 
kapitałowych i osobowych. 
 

Oświadczenie w Formularzu ofertowym. 

 

 

V.  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. 

 

 

VI. Termin związania ofertą: 

 
1. Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 
1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załączników do niniejszego 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 

2. Oferta winna zawierać: 

 

 treść wymienioną w Formularzu ofertowym, 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

 

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  

w zamkniętej kopercie oznaczonej jako: 

Oferta na dostawy oleju opałowego. 

 

6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej. 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert. 
1. Oferty należy złożyć w Fundacji im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”  

w Sejnach, ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny. 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r., o godz. 

11:00. 

3. Potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego należy przesłać najpóźniej do dn. 

27.12.2017 r.  do godz. 16.00, na adres e-mail: dir@ltnamai.sejny.pl lub 

dostarczyć osobiście w siedzibie Fundacji. 
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IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

Cena  100 % 

 

Ocenie zostanie poddana cena jednostkowa brutto jednego litra oleju. Cena zostanie 

przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. 

 

Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 

i spełni warunki ustalone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 

 

1. Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej oleju opałowego w okresie 

obowiązywania umowy. 

 

XI. Załączniki: 

 
Załącznikami do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO są: 

 

1. Potwierdzenie otrzymania Zapytania Ofertowego; 

 

2. Wzór Formularza ofertowego; 

 

3. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia. 

 

4.  Wzór umowy. 

 

 

 

Sejny, 19.12.2017 r. 


