Grudziądz, dnia 28.05.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż paliw płynnych
w postaci ON i Pb -95 dla spółek Grupy OPEC z siedzibą w Grudziądzu.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam
do składania ofert na sprzedaż paliw płynnych do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez
następujące podmioty Grupy OPEC:
• OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
• OPEC-INEKO Sp. z o.o.
• OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
• OPEC-TERMO Sp. z o.o.
Szczegółowe obowiązki sprzedawcy określone zostały w załącznikach nr 1-4 (projekty umów).
TERMIN REALIZACJI:
Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Podstawowe informacje, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty:
1) roczne szacunkowe zapotrzebowanie paliwa dla każdego podmiotu, którego dotyczy postępowanie
przedstawia się następująco:
• OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. – 1000 litrów Pb 95;
• OPEC-INEKO Sp. z o.o. – 350 litrów Pb 95;
• OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. – 2 000 litrów ON i 100 litrów Pb 95;
• OPEC-TERMO Sp. z o.o. – 2 200 litrów ON i 2 400 litrów Pb 95;
2) Sprzedawane paliwa winny odpowiadać wymogom jakości określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1680).
3) Zamawiający wymaga sprzedaży paliw w systemie kart flotowych.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają przynajmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta
Grudziądz dla paliw zakupywanych w systemie kart flotowych;
2) realizują sprzedaż paliw bezgotówkowo w systemie kart paliwowych, które mogą zostać wydane
Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu Umowy, na podstawie przekazanego w dniu podpisania
umowy zapotrzebowania na konkretne rodzaje kart;
3) zaakceptują projekty umów (załączniku nr 1-4);
4) przedstawią ofertę na przygotowanym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego ogłoszenia.
5) Posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp/servlet/HomeServlet
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2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG);
3) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
Termin złożenia oferty: 5 czerwca 2020 roku do godz. 1200.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne akceptacją warunków umowy.
5. Złożona oferta będzie ofertą handlową w rozumieniu art. 66 k.c.
Z poważaniem

Załączniki:
1) projekt umowy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.;
2) projekt umowy OPEC - INEKO Sp. z o.o.;
3) projekt umowy OPEC - SYSTEM Sp. z o.o.;
4) projekt umowy OPEC – TERMO Sp. z o.o.;
5) Formularz Oferty.
Kontakt: Mateusz Gurbin, tel. nr: 56 696 80 84, e-mail: m.gurbin@gpp.grudziadz.pl
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