
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE

ul. Dominikanska 5-9, 76-200 Slupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18
www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl;

e-mail: miizeum{fljiiiuzcum.skipsk.pl

Siupsk, dnia 07.12.2020r.

MPS-IX.262.10.2020

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej kwoty 30 000
euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019, poz. 1843 ze zmianami). Nazwa zadania: Dostawa paliwa - oleju nap§dowego • PN • EN 590 w
ilosci 7000 litrow do 3 samochodow bedacych wiasnoscia^ Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku
oraz dostawa oleju opafowego w szacunkowej ilosci 20 000 litrow dla potrzeb Muzeum Pomorza
Srodkowego w Stupsku w 2021 r. w systemie bezgotowkowym, w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiaja^cego:
Nazwa zamawiajacego MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
Adres zamawiajacego ul. Dominikanska 5-9
Kod Miejscowosc 76-200 Siupsk
Telefon: 59/842-40-81/82
Faks: 59/842-65-18
adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl
adres poczty elektronicznej: e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl
Godziny urz^dowania: pon. • pt. od godz, 7:3o - 15:3o

II. Okreslenie trybu zamowienia:
Do udzielenia zamowienia nie stosuje si§ przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) - art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

III. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone b$dzie ogloszenie i zata_czniki do ogioszenia:

Strona: www.muzeum.slupsk.pl
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IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:
Olej nap^dowy:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw§ paliw plynnych w systemie bezgotowkowym dla potrzeb Muzeum
Pomorza Srodkowego w Siupsku w terminie od dnia 01.01.2021 r, do 31.12.2021 r.

2. Srednie roczne zapotrzebowanie na paliwo do pojazdow ustalone na podstawie danych z okresu
poprzedzajacego zamowienie wynosi szacunkowo 7QQQ litrow.

3. Miejscem odbioru paliwa (tankowania) bejJa^stacje paliw Wykonawcy,
4. Sukcesywny zakup paliw do pojazdow obejmie:

1) bezposrednie tankowanie paliwa do zbiornikow samochodow sluzbowych Zamawiajacego na
catodobowo czynnych stacjach paliw Wykonawcy znajdujacych sie. na terenie kraju, w tym co najmniej
jednei zlokalizowanei w odleqlosci nie wiekszei niz 15 km od siedzibv Zamawiaiaceqo. wyposazonei w
system bezgotowkowego zakupu paliw,

2) dopuszcza sie_ tankowanie paliwa do kanistrow Zamawiajacego na potrzeby obstugi maszyn i
urzadzeii tj. kosiarek, ciacjnikow ogrodniczych,

3) tankowanie realizowane be_dzie wylacznie przez osoby upowaznione przez Zamawiajacego - zgodnie
z wykazem przekazanym Wykonawcy,

4) bezgotowkowe wydawanie paliwa,

5) rozliczanie zakupionych paliw po cenach detalicznych na stacji paliw w dniu tankowania,
pomniejszonych o upust,

6) rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT, z terminami ptatnosci nie krotszymi niz 14 dni od daty
otrzymania prawidfowo wystawionych faktur,

7) okreslanie przez Wykonawcy w fakturach VAT (lub zalaczonych do niej dokumentach) co najmniej:
faktycznej ilosci, rodzaju i wartosc pobranego paliwa przez poszczegolne pojazdy, z podaniem daty i
miejsca tankowania oraz numeru rejestracyjnego kazdego pojazdu, pozostate eiementy konfiguracji
faktury i (lub) zafacznika zostanie uzgodnione pomiejdzy stronami po podpisaniu umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze ilosc pojazdow uzytkowana obecnie przez Zamawiajacego oraz ilosc i
asortyment paliw w czasie trwania umowy moze ulec zmianie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilosci zakupionych paliw w stosunku do
ilosci okreslonej w pkt 2, Z podanej facznej ilosci litrow paliwa Zamawiajacy gwarantuje zakup co najmniej
70%. Z tytutu wykorzystania mniejszej ilosci litrow paliwa w stosunku do zalozonych wielkosci Wykonawcy
nie przysluguja^zadne roszczenia.

7. Sprzedaz zwi^kszonej iiosci paliw w stosunku do zapotrzebowania na olej nap^dowy be_dzie realizowana
na zasadach okreslonych w ofercie.

8. Paliwa plynne be_dace przedmiotem zamowienia musza^spelniac wymagania okreslone w Rozpo^dzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagah jakosciowych dla paliw cieklych
(Dz. U.z 2015 r.nr 1680).

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi swiadectwo jakosci (orzeczenie laboratoryjne)
potwierdzajace jakosc paliwa zgodna^ z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015
r. w sprawie wymagah jakosciowych dla paliw cieklych oraz odpowiednio Normy PN-EN 590-2013/AC
2014.

lO.Wykonawca musi posiadac stacje paliw spetniajace wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociacji przesylowe dalekosi^zne
sluzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1853, zezm.).

Olej opatowy:
H.Przedmiotem zamowienia sa^sukcesywne dostawy oleju opalowego w szacunkowej ilosci 20 000 litrow dla

potrzeb Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku w 2021 r., badz do momentu wykorzystania kwoty
zawartej w umowie.

12.Wykonawca zobowiazany be_dzie do sukcesywnych dostaw zamowionego oleju opalowego grzewczego na
swoj koszt w terminie 3 dni roboczych od kazdorazowego zlozenia zamowienia, do Oddzialu Etnografii
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swolowie i Mlynie Zamkowym w Slupsku, adres: Swolowo Nr 8, 76-
200 Slupsk, bezposrednio do wskazanych zbiornikow.

13.Wielkosc, termin i miejsce kazdorazowej dostawy Zamawiajacy okresli wedlug biezacych potrzeb
przesytajac Wykonawcy zamowienie faxem lub poczta^elektronicznq.

14.Wielkosc jednorazowej dostawy wynosic b^dzie minimum 2500 litrow.

15.Podana w punkcie 11 ilosc oleju opalowego jest jedynie wartoscia^ szacunkowq, okreslona^ na podstawie
aktualnej wiedzy Zamawiajacego w zakresie rocznego zapotrzebowania na olej opalowy. Zamawiajacy
gwarantuje zakup oleju w ilosci nie mniejszej niz 80% podanej ilosci. Dostawa oleju opalowego
grzewczego odbywac si§ b§dzie kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym, na jego pisemne
zamowienie.

16.Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony przedmiot zamowienia byl zgodny z norma^ dla oleju opalowego
lekkiego PN-C-96024;2011, gatunek L1 badz rownowazna^.

17. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert cz^sciowych i wariantowych.

18.Kody Wspolnego Slownika Zamowien:
kod CPV: 09.13.41.00-8 Olej nap^dowy

kod CPV: 09.13.51.00-5 Olej opalowy

V. Termin wykonania zamowienia:
Sukcesywne dostawy od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

VI. Warunki udzialu w post§powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow:
1, 0 udzielenie zamowienia moga^ ubiegac si$ Wykonawca, ktory:

1} posiada koncesj§ na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi
wydana^zgodniezprzepisami ustawyzdnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z2020r. poz.
833,zp6zn.zm.);

2) dysponuje - celem realizacji przedmiotu - zamowienia minimum jedna^stacja^ paliw, czynna^calodobowo,
zlokalizowana^ w odleglosci nie wi^kszej niz 15 km od siedziby Zamawiajacego, wyposazonaL w system
bezgotowkowego zakupu paliw.

2. Celem potwierdzenia spelnienia warunkow okreslonych w pkt 1 Wykonawca winien ztozyc naste.pujace
dokumenty:

1) koncesj^, o ktorej mowa w pkt 1 ppkt 1;
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2) wykaz stacji paliw, potwierdzajacy spelnienie warunku okreslonego w pkt 1 ppkt 2 sporzadzony zgodnie
ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 2 do zaproszenia.

3. Oferta wykonawcy, ktory nie wykaze spetnienia powyzszych warunkow i nie zlozy wymaganych
dokumentow zostanie odrzucona - nie be_dzie brana pod uwag§ przy ocenie ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca przedstawi cen§ za reafizacj^ zamowienia w sposob okreslony w Formularzu oferty,

stanowiacym zataczniknr 1 do zaproszenia, wPLN, z doktadnoscia^ do dwoch miejscpoprzecinku.

2. Wykonawca dokona wyliczenia wartosci brutto realizacji przedmiotu zamowienia (ceny oferty) w oparciu o
podana^szacunkowa, wielkosc zakupu oleju nap^dowego oraz oleju opalowego, wpisujac cene_ jednostkowa^
brutto za 1 litr oleju nape_dowego obowiazuiaca u Wykonawcv w dniu 15.12.2020 r. i wielkosc przyznanego
upustu w zt za 1 !itr oleju nap^dowego oraz cen§ jednostkowa, brutto za 1 litr oleju opalowego.

3. Wskazana cena i zaoferowany upust winny zawierac w sobie wszystkie koszty zwiazane z prawidtowa^ i
terminowa^ realizacj^ zamowienia.

4. Cena jednostkowa oleju nape_dowego wskazana w ofercie siuzy jedynie do wyliczenia ceny (wartosci)
oferty, celem porownania zlozonych ofert w post^powaniu. W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
moze ona ulegac zmianie spowodowanej wzrostem lub obnizeniem stawek podatku od towarow i uslug
oraz akcyzowego, a takze ruchem cen ropy naftowej na rynku swiatowym bajdz wzrostem lub obnizeniem
cen paliw u krajowych producentow paliw plynnych.

5. Cena jednostkowa oleju opafowego wskazana w ofercie jest stala - nie ulegnie zmianie przez caly okres
realizacji zamowienia.

6. Uwzgl^dniona w ofercie, przyznana Zamawiajacemu, wysokosc upustu w stosunku do ceny za 1 I oleju
nap^dowego, okreslona w z\a charakter staly - nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
zamowienia. B^dzie przyznawana procentowo w stosunku do kazdorazowej dostawy paliwa. Minimalna
wielkosc zaoferowanego upustu wynosi 0,01 zt za 1 I oleju nap^dowego. Wykonawca nie moze
zaoferowac nizszego upustu.

7. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (t.j. Dz,U.z2020r. poz. 106zpozn. zm.).

VIII. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi szacunkowa cena oferty brutto - waga kryterium
100%,

2. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie
poddana szacunkowa cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia obliczona przez
Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa i sposobem obficzenia ceny, uwzgl^dniajaca zaoferowany upust,
podana w Formularzu oferty. Liczba punktow, ktora^ mozna uzyskac zostanie obliczona wg nast$pujacego

wzoru:

C = Cn/Cbx100

gdzie:
C - ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
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Cn - najnizsza szacunkowa cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu

Cb - szacunkowa cena brutto badanej oferty

3. Sposrod zlozonych ofert zostanie wybrana ta, ktora odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie uslug obj^tych zamowieniem za najnizsza^cen^ szacunkowa^
- uzyskala najwyzsz^mozliwajiczbe^ punktow (100) wyliczona^wedtug powyzszego wzoru.

4. Obliczenia dokonywane b^da^z doktadnoscia^do dwoch miejsc po przecinku.

5. Jezeli w post^powaniu o udzielenie zamowienia, w ktorym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie
mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl^du na to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zfozyli te oferty do zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie moga, zaoferowac upustow nizszych niz zaoferowane w
zlozonych ofertach.

IX. Sposob przygotowania oferty.

1. Oferta musi bye podpisana przez Wykonawcy tj. osob$ (osoby) reprezentujace Wykonawcy lub osob§
(osoby) upowaznione do reprezentowania Wykonawcy,

2. Oferta winna skladac si? z:

1) Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiacym zala^cznik Nr 1 do zaproszenia;

2) kserokopii koncesji (potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez WykonawceJ potwierdzaja^ce
uprawnienia do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi zgodnie z
ustawg^ Prawo energetyczne;

3) wykaz stacji paliw, sporzadzony zgodnie z zalacznikiem stanowiacym zalacznik nr 2 do zaproszenia.

3. Oferty nalezy opakowac w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiajacego i opatrzonej napisem:
Zapytanie ofertowe: ,,Dostawa oleju napqdowego w szacunkowej ilosci 7000 litrow oraz dostawa
oleju opahwego w szacunkowej ilosci 20 000 litrow dla potrzeb Muzeum Pomorza Srodkowego w
Slupsku".

4. W przypadku ztozenia oferty niekompletnej lub nie potwierdzajacej spelnienia warunkow udzialu w
post^powaniu, Zamawiajacy wezwie Wykonawcy do uzupelnienia wymaganych dokumentow w
wyznaczonym terminie. W przypadku ich nie uzupelnienia oferta nie b^dzie brana pod uwag§,

X. Miejsce i termin skiadania ofert.

1. W przypadku zainteresowania Pahstwa realizacja, przedmiotowego zamowienia, prosz? o zlozenie swojej
oferty cenowej i przeslanie jej na ponizszy adres: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku, ul.
Dominikanska 5-9, 76-200 Stupsk.

2. Oferty nalezy skladac do dnia: 18 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajacego tj. Muzeum
Pomorza Srodkowego w Slupsku, ul. Dominikanska 5-9, 76-200 Stupsk, pokoj Nr 7 (Sekretariat).

3. Oferta zlozona do Zamawiajacego po terminie skiadania ofert nie b^dzte brana pod uwag§ przy ocenie
ofert.

XI. Osoba upowazniona do kontaktow: Katarzyna Glowacka, tel: 59/842-40-81 wew. 316, adres e-mail;
katarzvna.qlowacka(a)muzeum.siupsk.pl
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Zaiacznikami do ninieiszeqo zaproszenia sa:
1. Formularz oferty - zaiacznik nr 1

2. Wykaz stacji paliw - zatacznik nr 2

3. Wzor umowy - zaiacznik nr 3

4. Informacja o ochronie danych osobowych - zatacznik nr 4

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Muzeum Pomona Srodkowego

mgr MaraAfnXT Mazur
STARSZY KUSTOSZ
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