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Poznań, dnia 9 grudnia 2020 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych  

na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu w roku 2021. 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

tel. +48 61 671 71 71 

e-mail: wfr@wfr.org.pl 

NIP: 783-17-49-000, REGON: 365658047 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) przedmiotem zamówienia jest rozliczany w systemie bezgotówkowym: 

a) sukcesywny zakup na stacjach benzynowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej paliw  

do samochodów służbowych Zamawiającego, tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego; 

b) sukcesywny zakup na stacjach benzynowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produktów  

i usług pozapaliwowych: oleje, płyny do spryskiwaczy, wodny roztwór mocznika, akcesoria 

samochodowe, myjnia; 

c) regulowanie należności za korzystanie z autostrad uiszczanych w punktach poboru opłat  

- na podstawie kart paliwowych dostarczonych przez Wykonawcę; 

2) zamówienie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku  

lub do wykorzystania maksymalnej wartości umowy. 

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przez cały okres obowiązywania umowy spełniał swoje 

świadczenie w zakresie sprzedaży paliw oraz produktów i usług pozapaliwowych na co najmniej  

20 całodobowych stacjach benzynowych na terenie województwa wielkopolskiego, w tym  

co najmniej 3 całodobowych stacjach benzynowych na terenie Poznania oraz co najmniej  

2 całodobowych stacjach na terenie każdego z pozostałych województw, czynnych również  

w niedziele i święta. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci  

i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie. 

5) Wykonawca za pomocą aktywnego 24 godzinę na dobę w każdym z siedmiu dni tygodnia systemu 

elektronicznego winien zapewnić Zamawiającemu możliwość zarządzania kartami paliwowymi  

oraz monitorowania zaewidencjonowanych transakcji w odniesieniu do poszczególnych samochodów 

służbowych. 
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6) Rozliczenie dokonanych transakcji  raz w miesiącu. 

7) Ceną zakupu paliwa oraz produktów i usług pozapaliwowych będzie cena aktualna w dniu zakupu  

z uwzględnieniem określonego w ofercie Wykonawcy stałego opustu naliczanego od każdego litra 

zakupionego paliwa oraz produktu i usługi pozapaliwowej. 

8) Płatności z tytułu korzystania z autostrad będą rozliczane według cen nie wyższych niż rzeczywiste 

ceny obowiązujące za dany odcinek płatnej autostrady. 

9) Usługa myjni obejmuje mycie nadwozia samochodu na myjni automatycznej z zastosowaniem  

co najmniej aktywnej piany oraz suszenia nadwozia. 

10) W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zakup paliwa w łącznej ilości 10 250 

litrów, w tym: 

a) benzyny bezołowiowej o minimalnej liczbie oktanowej 95 – 6 500 litrów; 

b) oleju napędowego o minimalnej liczbie cetanowej 51 – 3 750 litrów. 

11) Zamawiający nie określa ilości produktów i usług pozapaliwowych oraz rozliczeń opłat za korzystanie 

z autostrad, ale szacuje, że wartość zamówienia w odniesieniu do tych przedmiotów zamówienia  

nie przekroczy 15% wartości zakupu paliw w ilości określonej w pkt 10. 

12) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy lub niezwłocznie po jej podpisaniu, 

jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r. zabezpieczonych indywidualnym kodem PIN,  

5 szt. kart paliwowych, w tym 4 szt. oznakowanych numerem rejestracyjnym dla każdego  

z samochodów Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku do umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 

3 wzoru Umowy oraz jednej karty paliwowej na okaziciela. Wykaz samochodów służbowych 

Zamawiającego  

z numerami rejestracyjnymi zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w chwili podpisania umowy. 

13) Ilość oraz rodzaj pojazdów Zamawiającego wskazanych w chwili podpisania umowy w postaci 

załącznika do umowy może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiedniej jakości sprzedawanego paliwa, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 

15) Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 

16) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego. 

17) Podpisanie umowy w terminie 5 dni roboczych od chwili wyboru oferty. 

 
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1) Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik  

nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

2) Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
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Wykonawcy. 

W ofercie należy podać cenę brutto paliw; cena powinna być wyrażona w polskich złotych  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego, ewentualnie skan 

pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę składa osoba upoważniona do dokonywania czynności w imieniu 

Wykonawcy, skan aktualnej koncesji) na adres: wfr@wfr.org.pl  

lub 

dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań z dopiskiem 

„Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart 

paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu w roku 2021”. 

w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 15.30. 

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 833  ze zm.) 

(odpis dokumentu należy przesłać wraz z ofertą). 

 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

1) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań określonych  

w Zapytaniu ofertowym. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich  

i rachunkowych. 

5) W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności, zależy 

wyłącznie od decyzji Zamawiającego. 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

1) Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

a) łączna cena brutto paliwa – waga 10%; 
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b) wysokość opustu na paliwa– waga 80%; 

c) wysokość opustu na produkty i usługi pozapaliwowe – waga 10% 

- w zakresie każdego z kryterium oceny oferty, wartość wagowa wyrażona w % jest równa wartości 

wyrażonej w punktach tj. 1% = 1pkt 

2) Cena – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10. 

Liczba punktów w kryterium obliczona według następującego wzoru: 

 

Cn 
C = ----------- x 10 

Cb 
 

 

gdzie: 

C - łączna cena brutto paliwa; 

Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; 

Cb - cena brutto badanej oferty. 

Wykonawca ustali cenę brutto paliwa w sposób określony w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3) Wysokość opustu na paliwa – waga 80%, maksymalna liczba punktów 80. 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

    Ob 
O = -------------  x  80 

  Onw 
 

 

gdzie: 

O - wysokość opustu; 

Ob - wartość opustu badanej oferty; 

Onw - najwyższa wartość opustu spośród badanych ofert. 

Jeżeli Wykonawca udziela w okresie realizacji zamówienia stałego opustu na paliwa, winien wyrazić opust 

kwotowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Wysokość opustu na produkty i usługi pozapaliwowe. 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
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    Rb 
R = ------------  x 10 

Rnw 
 

gdzie: 

R - wysokość opustu; 

Rb - wartość opustu badanej oferty; 

Rnw - najwyższa wartość opustu spośród badanych ofert. 

Jeżeli Wykonawca udziela w okresie realizacji zamówienia stałego opustu na produkty i usługi pozapaliwowe, 

winien wyrazić opust procentowo w stosunku do cen produktów i usług pozapaliwowych sprzedawanych  

na stacjach benzynowych Wykonawcy. 

5) Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 
 

Liczba punktów = C + O +R 

 

6) Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. 

7) Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów. 

8) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone w Zapytaniu 

ofertowym. 

9) Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku. 

 

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z składanymi ofertami informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych osobowych, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, adres email iod@wfr.org.pl. 

3) Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia  

i rozliczenia umowy oraz archiwizacji dokumentów. 

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oferentów: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której 

oferent jest stroną; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym 

na administratorze, w tym rozliczenia finansowo podatkowego zawieranej umowy oraz 

obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych; 

5) Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 10 lat. 
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6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed 

jej zawarciem. 

7) Oferentom przysługuje: 

a) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku wykonaniem 

umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

b) prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) dane osobowe oferentów nie będą ujawniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa; 

9) państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji, w tym profilowaniu. 

 

9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 

Piotr Łykowski 

piotr.lykowski@wfr.org.pl 

 

 

   

                                                                             PREZES ZARZĄDU 

  /-/ Wojciech Marcinkiewicz                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór umowy, 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 
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