
       

 Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny  w Krakowie zaprasza do   składania  ofert   na 

bezgotówkowe tankowanie pojazdów Fundacji MPiOZ  w  2022 roku.  

 

Przewidywane zapotrzebowanie na paliwa w okresie 12 miesięcy wynosi:   

1. Benzyna bezołowiowa  Pb-95 –  4.590 L. 

2.. Olej napędowy  -  20.300 L.          

 

Stacja paliw powinna być usytuowana w odległości drogowej nie większej niż 15 km(licząc 

dojazd i powrót łącznie) od siedziby Zamawiającego. (ul. Kasy Oszczędności m. Krakowa 

14, 30-232 Kraków). 

 

Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnym tankowaniu paliwa do zbiorników 

pojazdów służbowych oraz do kanistrów z przeznaczeniem do ręcznych narzędzi 

zmechanizowanych z napędem spalinowym. 

 

Wskazana ilość paliw ma charakter wyłącznie orientacyjny. Faktyczna ilość zakupionego 

paliwa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

jednak nie więcej niż +/- 20%, ograniczenie ilości nie będzie stanowić dla Wykonawcy 

podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 

paliwo faktycznie pobrane. 

 

Oferowane paliwo powinno spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm 

jakościowych. Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, 

przejściowych jak i zimowych. W przypadku reklamacji Wykonawca na własny koszt 

zabezpieczy zarówno próbkę paliwa dostarczonego Zamawiającemu oraz próbkę paliwa        

z własnych zbiorników pochodzącą z dostawy, której jakość została zakwestionowana. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawień wydanego paliwa                           

w następujących okresach rozliczeniowych: od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca. 

 

Sukcesywny zakup paliw dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej. 

 

 Po upływie każdego okresu rozliczeniowego sprzedający przekaże Zamawiającemu 

Fakturę VAT, obrazującą ilość i wartość pobranego paliwa. Wykonawca do każdej faktury 

dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez 

kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do 

faktury zawierać będzie: datę pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego 

paliwa do pojazdu a także ilość paliwa zatankowanego w kanister, cenę jednostkową brutto 

z dystrybutora w dniu tankowania. 

 

Wykonawca określi stały upust od ceny jednego litra paliwa podany w %. Zakup paliw 

płynnych dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw                

w momencie zakupu , pomniejszonych  o stały upust podany w ofercie. 

 

 

 

 

 



KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert:  

Lp. Kryteria Waga 

1. CENA 90% 

2 WIELKOŚĆ OFEROWANEGO UPUSTU 10% 

Cena: 

Wykonawca poda w ofercie ceny sprzedaży detalicznej brutto 1 litra oleju 

napędowego i benzyny bezołowiowej każdego z 1-szych dni 2 miesięcy 

poprzedzających złożenie oferty oraz z 1-szego dnia miesiąca złożenia oferty 

(łącznie 3 wartości).  

Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż jedną stację w odległości drogowej nie 

większej niż 15 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby Fundacji Miejski     

Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie przy ul. Kasy Oszczędności m. Krakowa 14 

w Krakowie, do tabeli wpisuje średnią arytmetyczną wartości cen pochodzących      

z każdej z tych stacji, stosując odpowiednio mechanizm określony w zdaniu 

poprzedzającym.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli podanych cen na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę we wskazanych dniach, udostępnionych na każde 

żądanie Zamawiającego (na potrzeby obliczenia ceny brane pod uwagę będą jedynie  

informacje o cenie paliwa w miejscu świadczenia usługi dla lokalizacji ul. Kasy 

Oszczędności m. Krakowa 14). 

Następnie Wykonawca wyliczy, przy użyciu podanych wartości, średnią 

arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (1 grosz).  

Otrzymana w ten sposób wartość będzie stanowić cenę benzyny bezołowiowej            

i oleju napędowego, która będzie wykorzystana we wzorze  przy ocenie ofert (cena 

brutto): 

Cena brutto = (4. 590 l x cena 1 litra benzyny bezołowiowej) + (20.300  l x cena 1 litra ON) 

Uzyskana zaprezentowaną wyżej metodą wartość zostanie podstawiona – jako 

oferowana cena - do wzoru. 

 



Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g 

następującego przelicznika: 

ilość pkt = (najniższa zaoferowana cena /cena zawarta w ofercie badanej) x 90 pkt 

Wielkość oferowanego upustu: 

Wykonawca poda w ofercie wyrażoną procentowo wielkość upustu dla 1 litra paliwa 

jednolitą dla obu rodzajów paliwa. Procentową wielkość upustu należy podać             

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwota wyrażonego w procentach upustu zostanie podstawiona do wzoru: 

Oferta z najwyższym oferowanym upustem 10 pkt Pozostałe oferty proporcjonalnie 

mniej w/g następującego przelicznika: 

 

 ilość pkt =   (wielkość upustu w ofercie badanej/najwyższy zaoferowany upust) x 10 pkt 

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa ilość 

punktów łącznie w kryteriach wskazanych powyżej.  

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8.12.2021 do godz. 10.00. 

Forma składania ofert: drogą poczty elektronicznej na adres: ag@zoo-krakow.pl lub 

dostarczyć osobiście do Działu Administracyjno-Gospodarczego. 

Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 8.12.2021.o godz. 10.15.w Dziale Administracyjno-

Gospodarczym. 

Kontakt: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: Waldemar Morawiec 

Telefon 12 425 35 51, 12 425 35 52  

 

mailto:ag@zoo-krakow.pl

