
 

 

Warszawa, dnia 24.09.2021 r. 

WAK.261.97.2021.DM.5 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na sukcesywny zakup paliw, w systemie bezgotówkowym, do samochodów służbowych 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

 

I. Informacje ogólne: 

Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 11 września  

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).  

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

Dni i godziny pracy Zamawiającego: 

poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

a) Zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, LPG oraz innych produktów i usług 

dostępnych na stacjach paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym. 

b) Dostarczenie Zamawiającemu kart flotowych umożliwiających zakup paliwa oraz innych 

produktów i usług związanych z obsługą samochodów służbowych, oferowanych przez 

stacje paliw (w tym co najmniej. oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, żarówki, mycie i 

odkurzanie samochodu oraz opłaty za przejazdy autostradami na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej). 

c) Wykonawca gwarantuje, że jakość sprzedawanego paliwa będzie zgodna z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680, z późn. zm.). 

 

IV. Wymagane warunki realizacji: 

Umowa będzie obowiązywała przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania lub do dnia 

wyczerpania wartości brutto umowy – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 

pierwsze. Bieg umowy nie może się zacząć wcześniej  niż od dnia 01.11.2021 r.  

 

V. Opis kryteriów stosowanych przy wyborze oferty: 

a) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  

▪ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

Kryterium wyboru Waga 

Cena 50 % 

Upust 50 % 

 

▪ Ocena oferty dokonywana będzie według następującego wzoru: 

P=[(Cmin/Cb*100)*50%]+[(Ub/Umax*100)*50%] 

 

gdzie: 

P – ilość punktów oferty badanej, 



 

 

Cmin – łączna wartość brutto oferty o najniższej cenie, 

Cb – łączna wartość brutto badanej oferty, 

Ub – wartość upustu oferty badanej, 

Umax – wartość upustu oferty o najwyższej wartości upustu. 

 

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

c) Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej,  

1% wagi kryterium = 1 pkt.  

d) Opis sposobu obliczenia ceny: 

▪ Wykonawca  w  celu  obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia wskaże 

średnią cenę netto za  1  litr danego paliwa, obliczoną na podstawie cen paliw na jednej 

wybranej stacji w każdej z miejscowości: Warszawa (do 5 km w linii prostej od siedziby 

Zamawiającego), Siedlce, Radom, Płock, Ciechanów, Ostrołęka. 

▪ W tabeli zawartej w załączniku nr 1 Wykonawca wpisze ceny netto za 1 litr danego 

rodzaju paliwa na podstawie cen obowiązujących na stacjach paliw (wykazanych w 

załączniku do oferty) na dzień 01.10.2021 r. 

▪ Cena może być tylko jedna. 

▪ Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

VI. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

lub przesłać mailem (skan) na adres zampub.warszawa@rdos.gov.pl do   14.10.2021 r. 

do godz. 10:00. Liczy się data i godzina doręczenia. 

 

VII.  Osoby uprawnione do kontaktu: 

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:  

Daniel Miązek, daniel.miazek.warszawa@rdos.gov.pl, tel. 22-556-56-11 

 

VIII. Warunki stawiane wykonawcom: 

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, poprzez wykazanie posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

b) Wykonawca musi dysponować siecią stacji w całym kraju, umożliwiającą zakup paliw 

24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w tym w co najmniej jedną stację paliw 

w miejscowościach: Warszawa, Siedlce, Radom, Ciechanów, Płock, Ostrołęka. 

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał stacje paliw spełniające wymogi 

przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853, z późn. zm.). 

 

IX. Sposób przygotowania oferty: 

a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania wraz z: 

▪ kopią ważnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót 

paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogiem ustawy z 

dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  716, z późn. 

zm.).  
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▪ wykazem stacji paliw znajdujących się w miejscowościach: Warszawa, Siedlce, Radom, 

Płock, Ostrołęka, Ciechanów, 

▪ dokumentami (np. kopie paragonów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) 

potwierdzające ceny paliw na dzień 04.10.2021 r. na stacjach wykazanych  

w załączniku do oferty. 

b) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 

X. Istotne postanowienia umowne: 

a) Przewidywana liczba kart flotowych, które Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie 

dostarczyć Zamawiającemu wynosi 8 sztuk. 

b) W przypadku zmiany samochodów służbowych Zamawiającego, zwiększenia lub 

zmniejszenia ich ilości, Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty 

lub bezpłatnie dezaktywuje zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się wydać i 

aktywować dodatkowe karty w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

c) Dostarczone karty flotowe muszą umożliwiać Zamawiającemu zakup innych produktów i 

usług związanych z obsługą samochodów służbowych, oferowanych przez stację 

benzynową (co najmniej: oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, żarówki, wycieraczki, 

bezpieczniki, mycie i odkurzanie samochodów) oraz ponoszenie opłat autostradowych na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

d) Wykonawca udzieli stałego upustu na paliwa wyrażonego w procentach, obowiązującego 

przez cały okres obowiązywania umowy. Wartość upustu będzie obowiązywała dla 

benzyny bezołowiowej Pb 95,  oleju napędowego oraz LPG. 

e) Płatności należności z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonywane będą przez 

Zamawiającego w formie przelewu w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy  

i obejmuje należność z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanych w tym okresie na 

rzecz Zamawiającego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego. 

f) Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień wolny od pracy, płatność nastąpi 

w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności. 

g) W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty 

korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z tego tytułu 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu płatności. 

h) Zamawiający może wyrazić zgodę na doręczanie faktur drogą elektroniczną. 

i) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie lub 

niewykonanie umowy - w wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek.  

j) W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto. 

k) Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 

l) Strony zastrzegają prawo do dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach ogólnych 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 

m) Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, bez potrzeby 

odrębnego wezwania do zapłaty. 



 

 

n) Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy. 

o) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

p) Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

q) Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem lub 

rozwiązaniem umowy, co do których mogą powziąć podejrzenia, iż są informacjami 

objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub informacją objętą ochroną lub że jako takie są 

traktowane przez drugą Stronę. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku informacji 

objętych dostępem do informacji na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

r) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku gdy: 

1) dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do 

poprawienia jakości świadczenia usługi, nadal wykonuje ją w sposób nienależyty; 

2) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nieposiadające do tego kwalifikacji; 

3) innych rażących uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania 

Umowy; 

4) Wykonawca jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność, co czyni wątpliwym 

wykonanie Umowy; 

5) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne; 

6) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

7) gdy podmiot nadzorujący działania Zamawiającego podjął decyzje wpływające 

bezpośrednio na realizację Umowy; 

8) jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia, którego 

dotyczy niniejsza umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą. 

 

XI. Pozostałe postanowienia: 

a) Podane w załączniku nr 1: Formularz Ofertowy, ilości paliw są ilościami szacunkowymi i 

mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Służą one jedynie umożliwieniu złożenia 

porównywalnych ofert. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

▪ wzywania do składania wyjaśnień co do treści złożonej oferty, 

▪ zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

▪ zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

▪ prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, 

▪ zmiany warunków postępowania oraz odwołania niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

c) Wszelkie dane niezbędne do wystawienia kart paliwowych – wykaz samochodów 

służbowych uprawnionych do tankowania wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów, 

zostaną przekazane Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy. 

d) Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych 

wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie  

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 



 

 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę prawnie chronioną. 

e) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w lit. b) wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w 

postępowaniu. 

f) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.  

g) Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wdrożyła system zarządzania 

środowiskowego zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w 

systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 

761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U.UE.L.2009.342.1) oraz 

uzyskała wpis do rejestru EMAS. W związku z powyższym od Wykonawcy oczekujemy 

zapoznania z Polityką Środowiskową naszego urzędu dostępną na serwisie internetowym 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, a w trakcie realizacji umów 

respektowanie obowiązujących przepisów służących ochronie środowiska. 

  
XII. Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod 

numerem (22) 556-56-02, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: 

warszawa@rdos.gov.pl 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Warszawie innym odbiorcom: 

− na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

− z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,  

− o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, 

− w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 

niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
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wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości procedowania w sprawie; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

 

 

 
 


