
Rozeznanie cenowe 

na zamówienia pn:  

zakup i dostawa oleju opałowego grzewczego  na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

ul. Grenadierów 21 

41-216 Sosnowiec 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego 

na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  

44.000 l na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  

 w Sosnowcu.  

2) W  kotłowni znajduje się 10 zbiorników o pojemności 200l każdy, oraz  1 zbiornik o 

pojemności 900 litrów oleju opałowego, łączna pojemność wszystkich zbiorników 2900 litrów.  

3) Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą                                 

PN-C-96024:2011 lub równoważną  i posiadać m.in. następujące parametry technologiczne: 

- wartość opałowa (kaloryczność)  - nie mniej niż 42,6 MJ/kg 

- gęstość w temp. 15 °C  - nie więcej niż 860 kg/m3 

- lepkość kinematyczna w temp. 20°C  - nie więcej niż  6,00 mm2/s 

- temperatura zapłonu    - nie mniej niż  56 °C 

- zawartość siarki - nie więcej niż  0,10%  

- zawartość wody – nie więcej niż 200 mg/kg 

- zawartość zanieczyszczeń stałych - nie więcej niż 24 mg/kg. 

3) Jednorazowa dostawa oleju opałowego wyniesie maksymalnie 2600-2700 litrów w okresie 

zimowym około raz na dobę na 10-14 dni, a w okresie  letnim raz na 30-40 dni. 

4) Dostawy oleju będą realizowane transportem Wykonawcy do kotłowni Zamawiającego, 

zlokalizowanej w Sosnowcu, przy ul. Grenadierów 21. W okresie zimowym tankowanie będzie 

odbywać się do zbiorników, w których będzie jeszcze od  400 do 600 litrów oleju.  

5) Dostawy objęte przedmiotem umowy wykonywane będą partiami, przez cały okres 

obowiązywania umowy, na jednostkowe zamówienie Zamawiającego, przekazane do 

Wykonawcy faksem lub telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem. W jednostkowym 

zamówieniu Zamawiający określi  w szczególności: ilość paliwa i termin dostawy. Dostawy 

będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 14.00 wyznaczonego dnia dostawy. 

6) Olej będzie dostarczany Zamawiającemu transportem Wykonawcy. Wykonawca winien 

dysponować autocysterną przeznaczoną do przewożenia oleju opałowego wyposażoną                    

w licznik tankowania z aktualnym świadectwem legalizacji licznika tankowania. Pojazd, którym 



Wykonawca będzie dostarczał olej, musi spełniać wymagania przepisów o transporcie 

materiałów niebezpiecznych i przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń przy tankowaniu zbiorników 

w celu zapewnienia warunków ekologicznych. Podczas każdej dostawy Zamawiający ma prawo 

żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o 

numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 

Autocysterna musi być także wyposażona w drukarkę umożliwiającą zrobienie wydruku z 

dostawy zawierającego informacje   o temperaturze i ilości dostarczonego produktu.  

7) Rozliczenie ilości dostarczonego oleju opałowego następować będzie w temperaturze 

referencyjnej  15 stopni Celsjusza wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego                   

z kompensacją do 15 stopni Celsjusza przy autocysternie. 

8) Wykonawca winien gwarantować najwyższą jakość dostarczonego paliwa zgodnie                          

z wymogami normy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdorazowej dostawy atest 

stwierdzający zgodność z umową. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju 

opałowego Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która 

dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez 

siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.  

 

Główny kod CPV: 

09.13.51.00-5 – olej opałowy 

3. Wymagana gwarancja 

Nie dotyczy 

4. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

wymagania: 

posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 220), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2018r. – 31.12.2018r.  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania. 

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wycenę dostawy na formularzu załączonym do 

niniejszego rozeznania. 

 

 

 

 



Sposób obliczenia ceny oferty: 

1) Wykonawca oblicza cenę ofertową za przedmiot zamówienia na podstawie własnej 

kalkulacji. Ceną ofertową będzie suma iloczynu maksymalnej ilości oleju opałowego  i ceny 

jednostkowej za 1 l oleju.  

2) W celu obliczenia ceny oferty wykonawca przyjmie cenę jednostkową netto za 1l oleju 

opałowego dla odbiorców hurtowych opublikowaną na stronie internetowej 

producenta/importera (w ofercie należy podać jego nazwę) według danych na dzień 

07.11.2017r. powiększoną o stałą marżę albo pomniejszoną o stały upust. Obliczoną w ten 

sposób cenę jednostkową wykonawca pomnoży przez szacunkową ilość zamówienia, tj. 

44.000 l. Do tak obliczonej wartości netto należy doliczyć podatek VAT.  

3) Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Za upust należy rozumieć określoną kwotę pieniężną, która zostanie odjęta od ceny 

jednostkowej netto paliwa dla odbiorców hurtowych opublikowanej na stronie internetowej 

producenta/importera, którego dystrybutorem jest Wykonawca. 

5) Za marżę należy rozumieć określoną kwotę pieniężną, która zostanie dodana do ceny 

jednostkowej netto paliwa dla odbiorców hurtowych opublikowanej na stronie internetowej 

producenta/importera, którego dystrybutorem jest Wykonawca. 

6) Wysokość upustu lub marży jest wartością stałą przez cały okres obowiązywania umowy. 

7) Obliczona cena ofertowa wraz z marżą lub upustem musi zawierać ostateczną, sumaryczną 

cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym VAT, łącznie z dostawą i rozładunkiem.  

8) Cena netto jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę 1 litra oleju napędowego 

będzie zależeć od cen stosowanych przez producenta/importera, którego dystrybutorem jest 

Wykonawca, w dniu dostawy. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
41-216 Sosnowiec 

ul. Grenadierów 21 
Budynek administracyjny, parter – kancelaria , pokój nr 1 

do dnia 09.11.2017r. do godz. 15.00 
Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem na adres: 

biuro@mpgo.sosnowiec.pl lub faksem na numer: (32) 263-47-23. 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.11.2017r.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 
 
 

mailto:biuro@mpgo.sosnowiec.pl


VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
- cena – 100 % 

 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem 
faksu lub e-maila podanych w ofercie. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Kinga Petryka pod numerem tel; 032 508-61-19 
oraz adresem email: kinga.petryka@mpgo.sosnowiec.pl 

 
IX. ZĄŁACZNIKI  

- wzór Formularza Oferty  
- Wycena dostawy  

- projekt umowy 
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