
Rzekuń, dn. 29.11.2011r
Zakład Obsługi Gminy

                                          
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń
tel. + 48 29 7617394
fax + 48 297617394
zog@rzekun.netl
www.rzekun.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2011
(dotyczy zamówienia zbiornika dwupłaszczowego na olej napędowy)

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
NIP: 7582344674, REGON: 142991348, 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Dostawa zbiornika naziemnego dwupłaszczowego na olej napędowy (ON) zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zbiornik naziemny dwupłaszczowy na olej napędowy wraz z zestawem dystrybucyjnym w ilości 1 szt. z 
dostawą do siedziby Zamawiającego,
2) Pojemność zbiornika od minimum 3500 - do maksimum 5000 litrów;
3) Z przepływomierzem (licznik cyfrowy);
4) Wyposażony w pistolet automatyczny;
5) Wyposażony w wąż o długości min. 6 mb;
7) Możliwość wydruków i podglądów zestawień tankowanych pojazdów z określeniem okresu tankowania 
od 1 dnia do 1 roku. (np. poprzez eksport danych w formacie Excel)
8)   Czujnik maksymalnego poziomu zintegrowany z instalacją spustową cystern;
9)   Zamknięcie obudów (zamki patentowe);
10) Gwarancja min 10 lat na zbiornik, na osprzęt min. 2 lata. 
11) Wyposażony w system SMDP lub pokrewny system elektronicznego dostępu i rejestracji dozowania 
paliwa. System winien rejestrować dane kierowcy, nr rejestracyjny pojazdu, stan licznika pojazdu. 
Elektroniczne karty dostępu dla min. 15 użytkowników; plus karta menagera (administratora).
12)Komplet atestów i certyfikatów dopuszczających do użytkowania, w tym niezbędne:

- zatwierdzenie przez Urząd Dozoru Technicznego – protokół odbioru (próba ciśnieniowa, próba 
szczelności)

3. W  celu  realizacji  zamówienia  Zamawiający,  przekaże  Wykonawcy  –  udostępni  plac  do 
posadowienia zbiornika.

4.    Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości  powierzenia  części  lub całości  zamówienia 

podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.12.2011 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

–podpisana czytelnie przez wykonawcę.



V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta  powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty  elektronicznej  na adres:  zog@rzekun.net 

faksem na nr: 29 7617394,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Kolonia 1B, 07-411 
Rzekuń  do  dnia  06.12.2011r.do  godz.11.00  wraz  z  załączoną  kserokopią  wypisu  z  rejestru 
przedsiębiorców lub  zaświadczenia  z  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  w  dacie  nie 
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Ocena ofert   zostanie  dokonana  w dniu  07.12.2011r  a wyniki   i  wybór najkorzystniejszej  oferty 
zostanie  ogłoszony  o  godzinie  14:00  w  siedzibie  ZOG  oraz  na  stronie  internetowej  pod  adresem 
www.rzekun.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rzekun.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów  za  pośrednictwem  strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.rzekun.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Norbert Kolanowski pod numerem telefonu 29 7617394 oraz adresem 
email: zog@rzekun.pl, norbert.kolanowski@gmail.com

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Dyrektor                  
Zakładu Obsługi Gminy     

Hanna Napiórkowska     

mailto:zog@rzekun.net
mailto:zog@rzekun.pl
http://WWW.rzekun.pl/


FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Zamawiający: 
Zakład Obsługi Gminy
ul.Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel.: (29)7617 394, fax.: (29)7617394, e-mail: zog@rzekun.net 
NIP: 7582344674       , Regon: 142991348, 
2.   Oferent: 
(proszę wpisać dane  - nazwa oferenta, adres, tel. i faks, NIP - lub):

1. Nazwa:      
2. Adres:      
3. Tel.:      
4. Faks:      
5. E-mail:      
6. NIP:      

3. Wycena zamówienia: 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29 listopada 2011r.  w  sprawie dostawy 
zbiornika  dwupłaszczowego  na  olej  napędowy  ",  zobowiązuję  się  wykonać 
przedmiotowe  zadanie,  zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  punkcie  „Przedmiot 
zamówienia” za następującą cenę:

1. Kwota netto w PLN
Zawierająca: cenę za zbiornika i dostarczenie do 
siedziby zamawiającego 

     

2. Podatek VAT w kwocie w PLN      
3. Kwota brutto w PLN      
4. Forma płatności:      

Termin realizacji zamówienia: do 23/12/2011

miejscowość i data
/podpis i imienna pieczęć oferenta lub 
upoważnionego przedstawiciela oferenta/

mailto:iped@kig.pl

	FORMULARZ OFERTOWY

