
 Załącznik nr 3 
 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

poniżej 30000 euro 
 
 

Toruń, dnia 20 czerwca 2018 roku 
KG2130.6/2018/JS 
           (znak sprawy) 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE o wartości równej  co najmniej 

2 000,00 złotych (netto) a nie przekraczającej 50000,00 złotych (netto) 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę Dostawy benzyny 

bezołowiowej 95. 

 

I. Zamawiający: 
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące                                         
ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń. 

 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa benzyny bezołowiowej 95. 
Kod CPV 09132000-3 
 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1. Wypełniony formularz oferty.  
2. Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

KRS. 
 

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału                                            
w postępowaniu:  

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte                     
w dokumentach załączonych przez Wykonawcę  -  spełnia/nie spełnia. 
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów  w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie  lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione 
warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania   
i odrzuci ofertę. 
 
V. Kryterium oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium - Cena 100%: 
 
 
 
 



VI. Termin wykonania zamówienia oraz termin płatności: 
 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 1 września 2018 roku 31 sierpnia 
2019 roku  

2. Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 
VII. Istotne warunki zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa benzyny bezołowiowej 95. 
2. Kod CPV 09132000-3. 
3. Zamawiający będzie tankował benzynę bezołowiowa 95 do zbiornika 

samochodu służbowego oraz do kanistrów przenośnych (paliwo do kosiarek). 
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 
 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku „Formularz oferty” , który stanowi 
załącznik do zapytania ofertowego. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być podpisana                           
i złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis Dostawa 
benzyny bezołowiowej 95. 

3. Do formularz oferty należy wpisać cenę 1 litra benzyny bezołowiowej z dnia 25 
czerwca 2018 roku. 

4. Szacowana wielkość dostaw to ok 600 litrów w czasie trwania przedmiotu 
zamówienia. 
 

 
 
IX. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 
w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35 w terminie do 26 czerwca 2018 roku do godz. 9.00 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Formularz oferty. 
                                                

 
……............................................... 

                                                                                 (Data i podpis Dyrektora) 
 


