
Kielce 04.03.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 
 ,,Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości ok.  40 000 litrów do Targów Kielce S.A."  

 
I. Zamawiający 

Targi Kielce S. A. 

ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce 

www.targikielce.pl/przetargi 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

I. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w 

trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

II. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą na etapie poprzedzającym 

zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego Zaproszenia do składania 

ofert. 

 
III. Przedmiot zamówienia 
 
          Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości ok. 40 000 litrów do Targów Kielce S.A. 
 
Wymagania: 
 

Olej opałowy musi odpowiadać wymaganiom normy PN-C-96024 (Przetwory naftowe - 
oleje opałowe) dla gatunku L-1. 

 
IV. Termin realizacji 

 
       Dostawa oleju opałowego w dniach: 
- 11.03.2022 r. godzina   9:00 ok. 15 000 litrów 
- 14.03.2022 r. godzina   9.00 ok. 10 000 litrów 
- 18.03.2022 r. godzina   8.00 ok. 15 000 litrów 
 

W przypadku załamania pogody ilość zamawianego oleju może ulec zwiększeniu.  

 

V. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy. 
   

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w zapieczętowanych 

kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  

08.03.2022 r. do godz. 10.00. 

 

      Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  
 

„Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości ok. 40 000 litrów do Targów Kielce S.A."  

 

http://www.targikielce.pl/przetargi


Oferty elektroniczne powinny być zaszyfrowane hasłem. Sporządzone oferty proszę przesłać 

na adres email: radomski.maciej@targikielce.pl w dniu 08.03.2021 do godz. 10.00.. Hasło 

do otwarcia oferty należy przesłać smsem na dwa różne numery telefonów( pięć pierwszych 

znaków hasła tj. od znaku pierwszego do znaku piątego włącznie na numer telefonu 

oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr.1, pięć kolejnych znaków tj. od znaku szóstego do 

znaku dziesiątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr 2), 

z dopiskiem: hasło do otwarcia oferty na Dostawę oleju opałowego. Hasło należy przesłać 

do dnia 08.03.2022 do godz. 10.00. 

Numery telefonów do przesłania hasła do otwarcia oferty: 

 

Telefon nr 1:  503 949 033     Telefon nr 2: 604 143 870 

 

         Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z 

wybranymi Wykonawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie. 

 

           

VI. Kryterium wyboru  
 

          Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie kierował się:  
 
1)  Oferowaną ceną                              -                         100% 

 
 

VII. Informacje dodatkowe. 
 

1) Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do 

udziału w rokowaniach. 

2) Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych  

z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak 

również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego podziału zadania pomiędzy 

różnych    wykonawców. 

5) Zapytania w kwestiach technicznych proszę kierować do: 

Bogdan Sendybeł -  tel. 604 143 870  

 
 

VIII. Zawartość oferty. 
 

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

sporządzenia oferty. 

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

nie ulegnie zmianie przez okres  trwania umowy. 

mailto:radomski.maciej@targikielce.pl


2) 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. 

3) Należy dołączyć aktualną kopię wpisu do KRS albo aktualne zaświadczenie 

 o wpisie do CEIDG. 

4) Kopię koncesji na obrót paliwami płynnymi. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości (zwiększenia lub  

 zmniejszenia ) odbieranego paliwa w  zależności od warunków pogodowych. 

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

 w terminie 14 dni od daty wykonania dostawy. 

7) Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zapytania 

 ofertowego. 

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

 dostaw. 

 

Część 1 -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1.  Nazwę i siedzibę Dostawcy, telefon, adres e-mail, oraz datę sporządzenia oferty.  
2.  Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń. 
3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  
         brzmi:   ........................................... .  
        Nr NIP: ……………………………………. 
  
Cześć 2 - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 
 
         W ofercie należy określić cenę netto 1 litra oleju opałowego wraz z dostawą.  
 
 
 

IX.  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  

 
X.     Ewentualne zapytania kierować do: 

        Maciej Radomski, tel: 503-949-033  

        e-mail: radomski.maciej@targikielce.pl  

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
mailto:radomski.maciej@targikielce.pl

