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Przemyśl, dnia 5 grudnia 2022 r. 
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
z siedzibą w Przemyślu ul. Kopernika 58 
 

Zapytanie o cenę 
 

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu 

 
 
I. Przedmiot zapytania 
 
1. Przedmiotem zapytania jest cena usługi bezgotówkowego zakupu benzyny bezołowiowej 
PB 95 i oleju napędowego ON przez okres obowiązywania umowy 
(tj. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy). Zamawiający dokona zakupu paliw 
na potrzeby własnych środków transportu oraz urządzeń (kosiarki, kosy i piły spalinowe). 
2. Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb 
zamawiającego, zakup paliw płynnych w szacowanych ilościach, ustalonych na cały okres 
zamówienia, przedstawionych poniżej: 

a) benzyna bezołowiowa PB 95 – 1.500 dm3, 
b) olej napędowy – 15.000 dm3. 

Określone powyżej ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi ustalonymi 
przez zamawiającego, więc zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości 
zamówienia (łącznej ilości paliwa) stosownie do potrzeb, a wykonawca 
nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń, co do ilości paliwa faktycznie zakupionego 
w trakcie trwania umowy. 
3. Paliwa płynne, o których mowa powyżej powinny spełniać wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późń. zm.) zgodnie z normą 
PN-EN 228 oraz PN-EN 590. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości paliw, 
każda ze stron może zlecić ich badanie niezależnemu podmiotowi, specjalizującemu się w 
tego rodzaju badaniach. W przypadku potwierdzenia złej jakości paliw koszt badań poniesie 
wykonawca, natomiast w razie potwierdzenia odpowiedniej jakości paliw, zgodnej 
z cytowanym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, koszt 
tych badań poniesie zamawiający. 
4. Ze względu na brak możliwości jednorazowego zakupu przez zamawiającego większych 
ilości paliw, realizacja umowy będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie 
pojazdów służbowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu na stacji paliw położonej 
w promieniu nie większym niż 6 km mierzonym osią utwardzonej drogi publicznej od 
siedziby zamawiającego tj. w Przemyślu ul. Kopernika 58. Zakup paliw następował będzie 
bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego, 
a w przypadku paliwa do pozostałych urządzeń (kosiarek, kos i pił spalinowych) do 
przenośnych pojemników, na podstawie pisemnego zlecenia zaparafowanego przez 
upoważnionego pracownika zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że w jego dyspozycji 
znajduje się aktualnie 9 pojazdów samochodowych napędzanych silnikami diesla. Numery 
rejestracyjne pojazdów zamawiający poda wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza. Zamawiający oświadcza, że zakupiona w ramach zamówienia 
benzyna bezołowiowa PB 95 zużyta zostanie do napędzania kosiarek, kos spalinowych 
oraz pił spalinowych stanowiących własność zamawiającego. 
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II. Okres wykonywania usługi: 
 
Okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
 
III. Warunki płatności i rozliczeń 
 
Zakupy paliw dokonane przez zamawiającego rozliczane będą raz w miesiącu. 
Dokumentem rozliczenia będzie faktura VAT wystawiona przez wykonawcę. Każdorazowo 
do faktury wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokładną ewidencję wykonanych 
transakcji (dokumenty WZ) zawierającą co najmniej: 

a) datę i czas dokonania transakcji, 
b) nazwę i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji, 
c) numer rejestracyjny pojazdu pobierającego paliwo, a w przypadku pobierania paliwa 

do zbiorników przenośnych (dotyczy wyłącznie benzyny bezołowiowej) faktura 
wskazywać będzie imię i nazwisko pracownika zamawiającego, 
który pobierał paliwo, 

d) ilość i rodzaj paliwa, 
e) cenę jednostkową oraz wartość zakupu przed rabatem (upustem), jak i po rabacie, 
f) datę i podpis pracownika zamawiającego pobierającego paliwo. 
 

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 
 
1. Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 
2. Oferty można złożyć: 

- w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu ul. Kopernika 58, 
3. Oferty, które wpłyną po godz. 10:00 dnia 12 grudnia 2022 r., nie będą brane pod uwagę. 
 
V. Uwagi końcowe 
 
1. Wykonawca zapewni zamawiającemu możliwość korzystania ze stacji benzynowej w jej 
godzinach otwarcia, a w szczególności w godzinach przyjętych u zamawiającego jako czas 
pracy, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 15:00. 
2. Zamawiający przekaże wykonawcy, z którym podpisze umowę na realizację zamówienia, 
imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do pobierania paliwa, numery telefonów 
kontaktowych, faksów i adresy poczty elektronicznej oraz dokona innych niezbędnych 
ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartej 
umowy. 
3. Zamawiający wymaga od wykonawcy należytej staranności przy realizacji zamówienia. 
Należyta staranność rozumiana jest jako staranność profesjonalisty właściwa dla 
działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania 
całości lub części umowy podwykonawcom. 
5. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Działu Transportu Mariusz Sura 
tel. 16 678 34 16, wew. 123. 
6. Wybór oferty nastąpi w dniu 13 grudnia 2022 r. 
7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków z wybranymi 
Oferentami oraz możliwość unieważnienia zapytania. 
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