ZAPO.345.2.2015

Trzebnica 03.08. 2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres zamawiającego
Nazwa
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Adres
pl. J. Piłsudskiego 1 pok. 70
Miejscowość
Trzebnica
Telefon
/ 71 / 312 02 59

Nazwisko osób upoważnionej do kontaktów:
Agnieszka Moździerz, Ewa Kuc
Kod pocztowy
55-100
Województwo
dolnośląskie
Faks
/ 71 / 312 02 59

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe na Sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w
dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w niżej wymienionych szacunkowych
ilościach: Olej napędowy – 10 000 litrów (5000 rocznie). Zakup oleju napędowego odbywał się będzie
sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdu (busa) będącego w dyspozycji Zamawiającego.

4. MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI:
Gmina Trzebnica

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Kryteria oceny ofert wg hierarchii ważności:
Nazwa kryterium
Cena (wartość całkowita) brutto
Stacja benzynowa w obrębie miasta Trzebnicy

Waga
„C”
„M”

96%
4%

Maksymalna
ilość punktów
96
4

Należy podać rabat niezbędny do określenia wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, który będzie
niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:
a) cena brutto za dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy („C”) będzie dokonana wg. wzoru:
C= ( Cn : Cb ) x 100 x 96%
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych ofercie za cenę
Cn – najniższa cena brutto oferty
Cb – cena brutto badanej oferty
Ilość punktów w tym kryterium będzie liczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
b)ocena
-posiadania stacji benzynowej w obrębie miasta Trzebnicy („M”)-4 pkt;

-posiadania stacji benzynowej poza obrębem miasta Trzebnicy („M”) do 5 km-2 pkt;
-posiadania stacji benzynowej poza obrębem miasta Trzebnicy („M”) powyżej 5 km-0 pkt;

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Data 12.08.2015 r. godzina 1000
Miejsce – Trzebnica pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 70
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 12.08.2015 r. godzina 1015
Miejsce - Trzebnica pl. J. Piłsudskiego 1, pok. 65

