Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu
wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce(BIOmagic)

Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie
i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu
„środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Pasym, dn. 08.02.2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
QUERCUS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Sukcesywny zakup oleju napędowego”.
I. ZAMAWIAJĄCY
QUERCUS Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 21
12-130 Pasym
poczta@quercus.org.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup oleju napędowego” dla firmy
Quercus Sp. z o.o.
2. Dostawa oleju napędowego w okresie od podpisania umowy do 30.05.2020 r. w formie
dostaw autocysterną do zbiornika Zamawiającego.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy w przewidzianym okresie realizacji
zamówienia wynosi 40 000 litrów.
4. Podana powyżej ilość jest szacunkowa i stanowi górną granicę, do jakiej zamawiający
będzie dokonywał zakupu oleju napędowego. Ilość ta może ulec pomniejszeniu, ze
względu na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze
strony wykonawcy.
5. Ilość i termin dostawy oleju napędowego będą uzgadniane na bieżąco, telefonicznie, przy
czym ilość dla pojedynczej dostawy to minimum 3 000 litrów, a termin realizacji max.
24 godziny.
6. Zakup oleju napędowego, dokonywany będzie po aktualnie obowiązującej hurtowej
cenie wskazanej w ofercie, pomniejszonej o rabat podany w ofercie.
7. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw
płynnych.
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8. Do dostarczanych partii oleju napędowego Wykonawca będzie przedstawiał aktualne
świadectwo jakości.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczonego oleju
napędowego.
10. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.
11. Fakturowanie będzie obejmowało każdy zakup z minimum 14-dniowym terminem
płatności od dnia wystawienia faktury.
12. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.05.2020 r. lub do wyczerpania
wartości umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać pocztą, osobiście w siedzibie firmy Quercus Sp.z o.o. ul. Jana Pawła II 21,
12-130 Pasym lub przesłać e-mailem na adres poczta@quercus.org.pl
Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 1200
Oferty złożone w tym dniu po godz. 1200 nie będą rozpatrzone.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może sporządzić ofertę na dowolnym formularzu ofertowym.
2. Cena netto musi być przedstawiona w PLN za 1 m3 paliwa przyjmując obowiązujące
ceny w dniu 08.02.2018 r. ze wskazaniem obowiązującej ceny hurtowej oleju
napędowego i rabatu. Rabat musi być przedstawiony w wartości minimalnej jaką oferuje
Wykonawca. Oznacza to, że Wykonawca może stosować wyższy rabat w trakcie
realizacji umowy, nie może natomiast stosować niższego rabatu.
3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym między innymi takie jak: opłaty
celne i podatkowe (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) oraz
transport do siedziby Zamawiającego.
4. Ceny wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie.
5. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub podpisany pieczęcią imienną.
6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny –
100%.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym
zaproszeniu do składania ofert i okaże się najkorzystniejsza, za pośrednictwem poczty - listem
poleconym, e-mailem lub faxem.
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty
bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

Z poważaniem
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