
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE OFERTOWE 

1. Zamawiający  

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

z Przychodnią w Sopocie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot. 

2. Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie   

 

Dział Techniczny, ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot  

3. Tryb postępowania  

 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia ofertowego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznych przepisów w SPZZOZ Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.   

2. Zamawiający zastrzega sobie:  

1) Prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek  

z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu 

zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec 

Zamawiającego. 

2) Prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie lub części, jeżeli: nie wpłynęła 

żadna ważna oferta, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie 

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie,  nie ma możliwości 

finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę 

przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie  

o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części.   

3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie. 

Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania  

i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy, 

4) prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących 

przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania. 

4. Przedmiot Zamówienia Podprogowego 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z 

wydaniem 9 (dziewięciu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie 

bezgotówkowych zakupów paliw, dokonywania opłat za mycie pojazdów w myjni bezdotykowej 

oraz zakupu akcesoriów samochodowych znajdujących się na stacjach benzynowych na 

potrzeby Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

2. Dostawa paliwa prowadzona będzie w sieci punktów sprzedaży paliw Wykonawcy wskazanej  

w ofercie wraz z wykazem myjni bezdotykowych na których można dokonywać opłat za pomocą 

kart paliwowych. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie sukcesywna, wg potrzeb Zamawiającego. Podane 

ilości paliwa są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna 

ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy 

wg aktualnych potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.  
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Lp. Wyszczególnienie 
Szacunkowa 

Ilość i jednostka 
miary 

1. Benzyna bezołowiowa Pb95 200 l. 

2. Olej napędowy 18 600 l. 

3. Karty do bezgotówkowego 
tankowania paliw 

9 szt. 

4. Auto myjnia 150 szt. żetonów 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa spełniającego Polskie Normy oraz wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych. Wszystkie produkty powinny odpowiadać obowiązującym 

normom jakościowym oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.  

5. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane na stacjach paliw Wykonawcy, 

czynnych codziennie (7 dni w tygodniu) przez 24 godziny na dobę. 

6. Wykonawca winien posiadać sieć stacji na terenie całego kraju, w tym: 

1) minimum 6 stacji w trójmieście w tym minimum 1 stacja na terenie miasta Sopotu, 

2) 15 stacji na terenie Województwa Pomorskiego,   

7. Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie mógł korzystać z myjni bezdotykowych na 

których będzie można dokonywać opłaty za pomocą kart paliwowych na terenie całego kraju, w 

tym w jednej na terenie miasta Sopotu.  

8. Wykonawca dostarczy 8 (osiem) kart do bezgotówkowego zakupu benzyny bezołowiowej bądź 

oleju napędowego do samochodów służbowych oraz 1 (jedną) kartę paliwową umożliwiającą 

dokonywania bezgotówkowych zakupów paliw - wystawione na Zamawiającego do tankowania 

bezpośrednio do kanistrów. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 

9. Paliwo będzie sprzedawane po cenie obowiązującej w dniu zakupu na danej firmowej stacji paliw 

Wykonawcy, pomniejszonej o upust określony w ofercie. 

10. Podane w ofercie ceny jednostkowe paliw płynnych są cenami średnimi detalicznymi w 

województwie pomorskim na dzień 10.11.2020r zawierającymi w sobie wszystkie elementy 

związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w 

ofercie określić stały upust w % o który będzie pomniejszona obowiązująca w dniu zakupu cena 

za 1 litr paliw płynnych.   

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

14. KOD CPV: 

09132000-3 Benzyna 
09134100-8 Olej napędowy 

 

5.  Miejsce zamieszczenia SIWZ 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.msprsopot.pl  
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5. Miejsce i termin składania ofert  

 
Ofertę można złożyć: 

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 

ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot w godzinach 08.00-15.00 w zamkniętej 

i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na dostawę paliw płynnych dla Miejskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ”. 

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@msprsopot.pl, W temacie wiadomości należy 

wpisać „oferta na dostawę paliw płynnych dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

z Przychodnią w Sopocie”. Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie 

pocztą elektroniczną własnoręcznie podpisanej oferty zeskanowanej i przesłanej w formacie 

pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną własnoręcznie ofertę. 

Oferty, które nie będą posiadały własnoręcznego podpisu będą uważane za nieważne. 

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie,  

ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta 

powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta 

na dostawę paliw płynnych dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią 

w Sopocie”. 

 

Termin: ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2020 rok do godziny 10:00. 


