
Kielce 06.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Spółka Targi Kielce S.A. w Kielcach, ul. Zakładowa 1 zaprasza do składania 

ofert na wykonanie zadania pn.: 

 
 "Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 84 000 litrów 

do nagrzewnic olejowych na terenie Targów Kielce S.A.” 

 
I.   Przedmiot zamówienia. 
 
  Przedmiotem zamówienia jest: 

  sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 84 000 litrów w okresie                              

od 13.02.2020 do 14.03.2020 r. 

 

II. Termin realizacji. 
 

  Realizacja dostaw według harmonogramu jak niżej: 
 
   13.02.2020 r. godz. 10.00      -   10 000 litrów 

   18.02.2020 r. godz.   9.00      -   10 000 litrów 

   03.03.2020 r. godz.   9.00      -   10 000 litrów 

   09.03.2020 r. godz.   9.00      -   18 000 litrów 

   12.03.2020 r. godz.   7.00      -   18 000 litrów 

   14.03.2020 r. godz.   7.00      -   18 000 litrów 

 
 

III. Wymagania. 
 

Olej opałowy musi odpowiadać wymaganiom normy PN-C-96022:2011 (Przetwory 
naftowe - oleje opałowe) dla gatunku L-1. 
 
Obowiązujące rodzaje paliwa to: Lotos – red lub Ekoterm. 
 
Wymagane parametry oleju opałowego: 

       
1) Gęstość w temperaturze 15 o C  nie może być wyższa niż 860 kg/m³, 

2)  Wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg, 

3) Temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 o C, 

4) Lepkość kinematyczna przy 20 o C max. 6,00 mm²/s, 

5) Zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1%, 

6) Zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg, 

7) Zawartość ciał stałych  nie może być wyższa niż 24 mg/kg, 

8) Temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 o C, 

9) Barwa czerwona.      



IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy. 

 
Oferty można złożyć: 

1) W zaklejonych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce S.A. przy                                   

ul. Zakładowej 1 w recepcji. 

2) Pocztą elektroniczną na adres e- mail: pela.magdalena@targikielce.pl 

Termin składania ofert do dnia 10.02.2020 r. do godz. 15.00 
 
 

V.  Kryterium wyboru. 
 

          Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie się kierował oferowaną ceną – 100%  

 
VI. Zawartość oferty i informacje dodatkowe. 

 
1) W ofercie należy podać: nazwę i siedzibę Dostawcy, telefon, adres e-mail, oraz datę 

sporządzenia oferty. 

2) W ofercie należy określić cenę jednostkową za 1 litr paliwa (netto i brutto), która nie 

ulegnie zmianie przez okres  trwania umowy. 

3) Cena paliwa będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wraz z dostawą paliwa na teren Targów Kielce S.A. przy ul. Zakładowej w Kielcach. 

4) Należy dołączyć aktualną kopię wpisu do KRS albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do CEIDG. 

5) Kopię koncesji na obrót paliwami płynnymi. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odbieranego paliwa w 

zależności od warunków pogodowych. 

7) Płatność za dostarczone paliwo będzie dokonywana na podstawie faktur VAT       

w terminie 14 dni od daty wykonania dostawy. 

8) Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zapytania ofertowego. 

9) Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania 

dostaw. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak 

również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny. 

 
VII.   Klauzula RODO. 

 
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 

Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

znajdującymi się na stronie: 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm  
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