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Dział Zakupów 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliw płynnych w okresie od 7 lutego 2021 r. do  

6 lutego 2023 r., łącznie na 24 miesiące,  na potrzeby  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w ilości: 

1) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 1 500 litrów; 

2) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 8 500 litrów; 

3) olej napędowy typu premium – 10 500 litrów; 

oraz  

4) letni płyn do spryskiwaczy 5 l  - 30 opakowań; 

5) zimowy płyn do spryskiwaczy 5 l – 40 opakowań. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania paliwa, które odpowiada normom jakościowym określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zm.). 

2. Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczane będą w systemie bezgotówkowym, przy pomocy kart     

paliwowych. Karty nie mogą zawierać limitów miesięcznych na ilość popranych litrów paliwa.  

3. Wykonawca musi posiadać stacje paliw na terenie całego kraju w maksymalnej odległości 50 km od siebie oraz 

przynajmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w miejscowości Lublin lub w odległości nie większej niż 5 km od bazy 

transportu Zamawiającego (baza transportu Zamawiającego przy al. Racławickich 14, 20-950 Lublin).  

4. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotowego zamówienia była czynna codziennie  

(7 dni w tygodniu – również w święta i dni wolne od pracy) 24 godziny na dobę. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji umowy do ciągłość dostaw oraz wysokiej jakość 

dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami. 

6. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa 

letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe. 

7. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane sukcesywnie na stacjach paliw Wykonawcy. Wydawanie 

paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego,  a tankowanie maszyn do 

kanistrów. 

8. Wykonawca zagwarantuje ceny za zakupione paliwo według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu 

tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie upust cenowy. 

9. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

09100000-0 Paliwa 

09132100-4 Benzyna bezołowiowa 

09134100-8 Olej napędowy 

24960000-1 Różne produkty chemiczne 

24322320-6 Pochodne alkoholi 
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II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn. 

2. Oświadczamy, że w celu wyliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia przyjęliśmy cenę jednostkową brutto  

za 1 litr paliwa na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej http:/bip.kul.lublin.pl/ tj. 

……………………. oraz jednostkowe ceny brutto za pozostały asortyment wskazany w tabeli, w ramach których kalkulacja 

ceny ofertowej brutto przedstawia się w następujący sposób: 
 

Lp. 

 

 

Rodzaj przedmiotu zamówienia 

 

 

Szacowana ilość przedmiotu 

zamówienia 

 

Cena jednostkowa w PLN 

(brutto) 

 

Wartość brutto 

 

1 

 

    

 

2 
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4 

 

    

 

5 

 

    

 

.............................................................                    .....................................................................................         

                (miejscowość i data)                                                               (podpis i pieczątka  osoby/osób uprawnionych   

                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 


