
 

 

          Gdańsk, dnia 25.11.2021r. 

       

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w ramach  

Projektu "Kierowcy zawodowcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014- 2020 w ramach Poddziałania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

prowadzone na podstawie wymagań zasady konkurencyjności o której mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Pilotów 3, NIP 
5841962906, REGON 191087435 reprezentowany przez Panią Dagmarę Romanowicz 

 

II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego ON - na potrzeby 
realizacji kursów z zakresu prawa jazdy różnego rodzaju kategorii oraz kwalifikacji wstępnej w ramach 
projektu pn. „Kierowcy zawodowcy”. 

2. Olej napędowy będzie tankowany do samochodów ciężarowych o masie własnej powyżej 3,5 tony 
oraz autobusów. 

3. Olej napędowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.). 

4. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowego ON na stacjach paliwowych, na terenie 
województwa pomorskiego.  

5. W związku z tym, że ilość zamówionych dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb 
zamawiającego, zamawiający zastrzega, że ilość litrów podana w zapytaniu ofertowym jest ilością 
szacunkową, podaną w celu złożenia oferty i prawidłowego określenia maksymalnej wartości 
zamówienia. Z uwagi na to, faktyczne odebrane ilości mogą ulec zmianie, łączne wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości zakupionych litrów oleju napędowego ON. Z tytułu 
zakupu mniejszej ilości litrów oleju napędowego w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia. 

6. Łączna wartość przedmiotu zamówienia stanowi iloczyn przewidywanej ilości oleju napędowego i 
jego ceny jednostkowej pomniejszonej o stały rabat wskazany w ofercie Wykonawcy. 

7. Zamawiający przewiduje zakupienie oleju napędowego w maksymalnej ilości: 31.000 litrów. 

8. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do pojazdów polegać będzie na:  

a) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów ciężarowych i autobusów 
Zamawiającego. Listę samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy, 
przy czym Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów użytkowana przez Zamawiającego w czasie 
trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu),  

b) zakupie paliwa na stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się na terenie województwa 
pomorskiego, czynnych również w niedzielę i święta. Listę wszystkich stacji paliw Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu przed zawarciem umowy,  

c) sprzedaży paliwa i rozliczeniu się za paliwo na miejscu tankowania, za pomocą gotówki, kart 
płatniczych lub innych systemów płatności akceptowanych przez Wykonawcę, w tym kart 
paliwowych 



 

 

d) wystawieniu faktury przez Wykonawcę na miejscu, niezwłocznie po tankowaniu lub w oparciu o 
informację z systemu kart paliwowych lub innego systemu i wystawianie zbiorczych faktur nie 
rzadziej niż raz na 3 dni i dostarczanie ich do Zamawiającego 

9. Zamawiający wymaga aby w okresie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował co najmniej 3 
stacjami paliwowymi na terenie miasta Gdańska, w tym co najmniej 1 stacją paliwową czynną co 
najmniej od godziny 6.00 do godziny 22.00, w odległości nie większej niż 5 kilometrów od placu 
manewrowego Zamawiającego, tj. od adresu: Gdańsk, ul. Sandomierska 55/57. Odległość stacji paliw 
od wskazanego adresu weryfikowana będzie jako najkrótsza droga dojazdu dostępna dla samochodu 
osobowego, zgodnie ze wskazaniem aplikacji Google Maps. 

10. Przedmiot zamówienia wg kodów CPV: 09134100-8 Olej napędowy 

11. Wartość projektu: 1 991 214,00 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza 

 

III. Termin realizacji zamówienia. 

Tankowania będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30.06.2023r. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 
skrócenia terminu realizacji zamówienia. 

 

IV. Miejsce realizacji zamówienia. 

Województwo pomorskie, w tym miasto Gdańsk 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dot. przedmiotowe 
zamówienie, tj. aktualną i ważną koncesję  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 
obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem; 

2. złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane z Zamawiającym. Za powiązanie rozumiane 
będzie powiązanie kapitałowe i osobowe 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 a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

3. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia” / „nie spełnia” na 
podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków oraz braku podstaw 
do wykluczenia. 

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. V, 
Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków, 

3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, 

4) Koncesja w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem, o której mowa w punkcie V.1 



 

 

 

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 
jej treści. 

3) Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 
oferty lub sposoby reprezentowania oferenta wskazanego w dokumentach rejestrowych dostępnych 
za pomocą platform internetowych (takich jak KRS czy CEIDG). W przypadku podpisania oferty przez 
osoby inne niż wskazane w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
ustanowione zgodnie z przepisami  

4) Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. VI. 

5) Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Oferent w ofercie muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7) W przypadku przesłania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź złożenia 
osobistego, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 

8) Oferent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z 
nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia lub zamknięcia koperty. 

9) Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

10)  Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Oferentowi. Oferty, których treść 
Oferent zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci. 

11) W sprawach związanych z ofertę można kontaktować się z zamawiającym poprzez portal 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz pocztę e-mail, na adres: 
k.glinski@dedal.edu.pl. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15.00, poprzez funkcjonalność w bazie 
konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w celu złożenia oferty 
należy znaleźć zapytanie ofertowe, wejść w zakładkę „oferty” i skorzystać z opcji „+ UTWÓRZ 
OFERTĘ”, a następnie wykonać polecenia aplikacji), przesyłką listową lub osobiście, na adres siedziby 
Zamawiającego, codziennie w dni robocze  w godzinach pracy Zamawiającego od 8.00 do 16.00: 

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz 

ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk 

 

2. W przypadku przysłania oferty przesyłką pocztową lub dostarczenia osobiście do siedziby 
Zamawiającego, ofertę należy dostarczyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej 
tytułem: „Oferta na sprzedaż paliwa”. 

3. Otwarcie ofert nastąpi po terminie składania ofert. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

IX. Sposób obliczenia ceny 

1. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeden 
grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny 
końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 
grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała cenę lub ceny jednostkowe 
wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, 
zostanie odrzucona. Zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli trzecia cyfra mieści się w przedziale 0-4 obowiązuje zaokrąglenie w dół, 
a jeśli się mieści w przedziale 5-9 obowiązuje zaokrąglenie w górę) i na każdym etapie obliczeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie 
odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, zamawiający dla porównania ceny 
ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny 
podatek VAT, obciążający zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów. 

5. Jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2021 r. 
poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W złożonej ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

 

X. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny 
ofert: 

Cena: waga 100% 

1) Kryterium wyboru oferty: cena (C) – waga 100 % 

2) Sposób oceny oferty: 

Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg poniższego wzoru: 

C = [(CN / CR) x 100%] x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów dla kryterium „cena” 

CN – najniższa oferowana cena 

CR – cena oferty rozpatrywanej 

Cena oferty jest ceną brutto. 

W ramach kryterium cena, oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 100 pkt. Pozostałym ofertom 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Przy czym: 

a) cena jednostkowa podana w ofercie musi być obliczona w oparciu o maksymalną dzienną cenę za 
1 litr paliwa sprzedawanego przez Wykonawcę w dniu 24 listopada 2021 roku, na wskazanej stacji 
paliwowej, o której mowa w punkcie II.9 (najbliższej wskazanemu adresowi) spełniającej warunki o 
których mowa w Zapytaniu ofertowym. 

b) Dodatkowo w formularzu ofertowym w kolumnie 5 wskazano miejsce, w którym Wykonawca poda 
stały rabat określony w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku), o który będzie pomniejszona 
obowiązująca w dniu zakupu cena za 1 litr oleju napędowego ON. 

c) cena oferty jest ceną brutto i musi być podana cyfrowo w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Każdy z Wykonawców może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę. Nie 
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

d) w okresie obowiązywania umowy z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą, zapłata za 
zakup paliwa będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z 



 

 

dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat podany w ofercie. Oferta musi zawierać cenę łączną z 
uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zamówieniu, powinien w cenie 
brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, 
uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch 
miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie 
występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

 

XI. Udzielenie zamówienia. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego oraz 
otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert. 

2. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. 

3. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, a także dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

4. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego. 

5. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

rozdziału V oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostanie wykluczony z 
postępowania. 

6. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

6.1.  Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania, 

6.2.  Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego, 

6.3. Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta 
wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na 
poprawienie omyłek w treści oferty. 

7. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie  Oferenta, którego ofertę 
odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres mail. Odpowiedzialność za 
podanie niewłaściwego adresu mail ponosi Oferent. 

 

XII. Informacje końcowe. 

1. Zamówienie będzie finansowane w ramach projektu "Kierowcy zawodowcy", realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

2. Nie dopuszcza się korzystania z usługa podwykonawców. 

3. Nie dopuszcza się ofert częściowych ani wariantowych. 

4. Informacje o rozstrzygnięciu z podaniem danych podmiotu wybranego oraz ceną oferty zostaną 
zamieszczone w portalu ogłoszeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zgodnie z wymaganiami portalu. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków 

3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań 
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Załącznik nr 1 
 
 
___________________________ 
 PIECZĘĆ OFERENTA 

                 
_______________________ 

          miejscowość, data 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Wykonawcy: 
 
-Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………............................. 
 
- Adres …………………………………………………………………………………………................................................... 
 
-Nr telefonu ……………………………………………………………………………………................................................ 
 
- Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………......................................... 
  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prawa jazdy wszystkich sukcesywnego zakupu paliwa 
(oleju napędowego) na potrzeby realizacji kursów z zakresu kategorii oraz kwalifikacji wstępnej w ramach 
projektu „Kierowcy zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014- 2020: 
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, a także że 
zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 

2. Oferowana cena: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

Lp. Paliwo 

Szacow

ana 

ilość 

litrów 

Cena jednostkowa**/ 

litr w dniu 24.11.2021 

Oferowany 

stały 

rabat*** w zł 

Cena brutto 

Obliczona wg wzoru 

kol.3 x (kol. 4 - kol.5) 

1 2 3 4 5 
6 

kol.3 x (kol. 4 - kol.5) 

2. 
Olej napędowy  

ON 
31 000    

RAZEM ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN (suma kolumny nr 6) …………………………………… 

w tym VAT ….. % 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym 

** cena jednostkowa podana w ofercie musi być obliczona w oparciu o najwyższą dzienną cenę za 1 litr 



 

 

paliwa sprzedawanego przez Wykonawcę w dniu 24 listopada 2021 r., na wskazanej stacji paliwowej, 

mieszczącej się w odległości maksymalnie 5 km od adresu: Gdańsk, ul. Sandomierska 55/57, spełniającej 

warunki o których mowa w Zapytaniu ofertowym (punkt II.9). 

*** Oferuję stały rabat, o który będzie pomniejszona obowiązująca w dniu zakupu cena za 1 litr paliwa. 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Dysponuję lub będę dysponować w okresie realizacji zamówienia co najmniej 3 stacjami 
paliwowymi na ternie miasta Gdańska, w tym co najmniej 1 stacją paliwową czynną co najmniej od 
godziny 6.00 do godziny 22.00, w odległości nie większej niż 5 kilometrów od palcu manewrowego 
Zamawiającego, tj. od adresu: Gdańsk, ul. Sandomierska 55/57 (odległość zgodnie ze wskazaniem aplikacji 
Google Maps). 

2. Oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego w zakresie i wartości :   

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

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług) 

Uwaga: Uzupełnić jeżeli dotyczy. Brak uzupełnienia oznacza, iż wybór przedmiotowej oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

3. Akceptuję warunki wskazane w Zapytaniu ofertowym  

4. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, a także zdobyłem 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Jestem  związany złożoną ofertą przez okres 30 dni 

 
1 Uzupełnić jeżeli dotyczy  

 

 

          ______________________
         podpis oferenta        

 

 

 

 

Załącznikiem do oferty jest koncesja, wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 
ze zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem. 

 



 

 

Załącznik nr 2   

 

___________________________ 
 PIECZĘĆ OFERENTA 

                 
_______________________ 

          miejscowość, data 
 

 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 
Ja niżej podpisany, 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
(Imię, nazwisko, adres) 

w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym sukcesywnego zakupu paliwa (oleju napędowego ON) na 
potrzeby realizacji kursów z zakresu prawa jazdy różnych kategorii oraz kwalifikacji wstępnej w ramach 
projektu „Kierowcy zawodowcy” jako Wykonawca, oświadczam, że spełniam warunki określone w 
zapytaniu ofertowym, a w szczególności posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub 
czynności, których dot. przedmiotowe zamówienie, tj. aktualną i ważną koncesję wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym 
niniejszym zamówieniem, a oferowane przeze mnie paliwo będzie spełniało, przez cały czas trwania 
umowy, wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub innych obowiązujących w dniu tankowania 
przepisach, jeżeli ww., rozporządzenie zostanie zmienione lub zastąpione innym przepisem. 

 

 

 

          ______________________
         podpis oferenta        

 

 

 

 

 

 

             



 

 

Załącznik nr 3  

 

 

___________________________ 
 PIECZĘĆ OFERENTA 

                 
_______________________ 

          miejscowość, data 
 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2021r., którego 
przedmiotem jest sukcesywny zakup paliwa (oleju napędowego) na potrzeby realizacji kursów z zakresu 
prawa jazdy wszystkich kategorii oraz kwalifikacji wstępnej realizowanych na potrzeby projektu pt. 
„Kierowcy zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r., nie posiadam 
żadnych wzajemnych powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  
polegających w szczególności na: 

➢ uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

➢ 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.  

 

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

          ______________________
         podpis oferenta        

 

 

 


