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Drohiczyn, dnia 04.01.2017r. 

 

Gmina Drohiczyn 

ul. J.I.Kraszewskiego 5 

17-312 Drohiczyn 

 

 

 RG.2600.1.2017.SZ 

        Firmy zainteresowane  

        dostawą oleju opałowego 
        do Gminy Drohiczyn 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

1. Zamawiający: 

Gmina Drohiczyn 

ul. J.I.Kraszewskiego 5 

17-312 Drohiczyn 

NIP 544-14-37-094 

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Dostawa oleju opałowego w ilości 4.000 litrów do Gminy Drohiczyn z przeznaczeniem na: 

2.400 litrów na potrzeby budynku przy ul.M.Kopernika 9 w Drohiczynie i 1.600 litrów na 

potrzeby budynku MGOK i OSP w Drohiczynie przy ul.Kraszewskiego 13 w Drohiczynie. 

Szczegółowy opis zamówienia: 

Lp. Nazwa Parametry / opis Uwagi 

1  Temperatura zapłonu > + 56 st. C  

2 Temperatura krzepnięcia < - 20 st. C  

3 Lepkość kinematyczna w 

temperaturze 20 st. C 

< 6,00ml/s2  

4  Zawartość siarki <  0,3%  

5 Gęstość w temperaturze 15st.C < 0,860g/ml  

6 Zawartość wody < 200mg/kg  

3. Kryteria wyboru oferty (100% kryterium): najniższa cena brutto. 

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
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5. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę należy 

przesłać faxem na nr tel. 85 655 70 80 lub e – mailem na adres: sylwek@drohiczyn.pl– do 

dnia 05.01.2017r.  do godz. 900 lub złożyć/przesłać na adres:  

Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn do dnia 

05.01.2017r. do godz. 900 (liczy się data wpływu). 

6. Termin dokonania oceny złożonych ofert: 05.01.2016 r. do godz. 1000. 

7. Zamawiający informację o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje  

Oferentów do dnia 05.01.2017 r. do godz. 1100. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili  

do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający  

nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 

9. Samochód wykonujący dostawę oleju opałowego powinien posiadać przewód spustowy o 

długości nie krótszej niż 35mb.  

10. Warunki płatności: w terminie 7 dni na podstawie faktury wystawionej na: 

Nabywca: 
Gmina Drohiczyn 

ul. J.I.Kraszewskiego 5 

17-312 Drohiczyn 

NIP 544-14-37-094 

Odbiorca 
Urząd Miejski w Drohiczynie 

ul. Kraszewskiego 5 

17-312 Drohiczyn 

 

10. Termin realizacji zamówienia – do 9 stycznia 2017r. 

 

11. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Sylwester Zgierun tel. 604 128 302 

lub 85 65 65 270. 

 

 

 

                       Sylwester Zgierun 

                                      (podpis osoby prowadzącej postępowanie) 
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                                        Załącznik do zapytania ofertowego 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

NIP…………………………………………………. 

telefon kontaktowy oraz e – mail  

…................................................................................ 

        Gmina Drohiczyn 

        ul. Kraszewskiego 5 

        17-312 Drohiczyn 

Formularz ofertowy 

 

 W nawiązaniu do zapytania ofertowego: Dostawa oleju opałowego w ilości 4.000 

litrów do Gminy Drohiczyn z przeznaczeniem na: 2.400 litrów na potrzeby budynku przy 

ul.M.Kopernika 9 w Drohiczynie i 1.600 litrów na potrzeby budynku MGOK i OSP w 

Drohiczynie przy ul.Kraszewskiego 13 w Drohiczynie. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

- cenę netto ……………………zł/litr (słownie: …………..………………....…….... zł) 

- cenę brutto …………………...zł/litr (słownie: …………………………………...... zł) 

2. Poniżej przedstawiam parametry oferowanego do dostawy oleju: 

Lp. Nazwa Parametry / opis Uwagi 

1  Temperatura zapłonu   

2 Temperatura krzepnięcia   

3 Lepkość kinematyczna w 

temperaturze 20 st. C 

  

4  Zawartość siarki   

5 Gęstość w temperaturze 15st.C   

6 Zawartość wody   

 

3. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………… 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

…………………………………    …………………………………… 
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       / miejscowość, data /                                                                     /podpis oferenta /          /  


