Straż Miejska
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, dn. 02.12.2019 r.

KSM.2513.4.2019
ZAPROSZENIE
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia
ofert na zadanie pn.:
"Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej".
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
I. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup paliw płynnych do samochodów służbowych będących
na stanie Zamawiającego w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej:
- Benzyna Pb 95 – 7 000 litrów
- Olej napędowy ON – 5 000 litrów
Wskazane zużycie paliw jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie
może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości
w czasie trwania umowy.
II. W przypadku zainteresowania realizacją zadania, zapraszamy do złożenia oferty na
załączonym do zaproszenia druku "OFERTA" (Załącznik nr 1).
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie w drodze pisemnej
(osobiście, pocztą, lub e – mailem: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl z dopiskiem:
„Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej” (przy czym
mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co
zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym
poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania
złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się
składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury
prowadzonej przez Zamawiającego.
Złożone oferty, które nie podlegają odrzuceniu, zostaną ocenione zgodnie z następującymi
kryteriami:
L.p.

Kryterium

Waga procentowa kryterium

1

Cena (C)

100 %

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
100 punktów

Zamawiający informuje, iż do realizacji zadania, zostanie wybrany ten oferent, który
zaproponuje najniższą cenę brutto wraz z udzielonym rabatem za wykonanie przedmiotu
zamówienia.

Oferta o najniższej cenie otrzyma największą ilość punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymają
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
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Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2019 roku do godziny 1500 :

osobiście w siedzibie Straży Miejskiej: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21;

przesłać na adres: Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21;

w wersji elektronicznej na e-mail: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl z informacją "oferta,
nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert".
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