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Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne 

dostawy, transportem własnym,  w sezonie grzewczym 2017-2018 oleju opałowego lekkiego do celów 

grzewczych na potrzeby jednostki podległej Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie - Urzędu 

Skarbowego w Zwoleniu w ilości ok. 7500 litrów. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opalowego lekkiego do jednostki podległej Izbie 

Administracji Skarbowej w Warszawie do Urzędu Skarbowego w Zwoleniu (planowana ilość dostawy 

zamówienia wynosi ok. 0,75 m3 ), którego parametry spełniają Polską Normę PN-C-96024-2011: 

„Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego i spełniają następujące wymagania: 

wymagania wartość jednostka 

Gęstość w temperaturze 15OC nie wyższa niż 860 Kg/m3 

Wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

Temperatura zapłonu nie niższa niż 56 0C 

Lepkość kinetyczna w temp. 20 
0C 

nie większa niż 6,00 mm2/s 

Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/(m/m) 

Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 0C 

Zawartość siarki Nie więcej niż 0,10 %/(m/m) 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Jednostka – 

miejsce dostaw 

Ilość 

dostaw 

oleju w 

okresie 

trwania 

umowy 

Pojemność 

zbiornika/ów 

na olej 

opałowy 

Jednorazowa 

dostawa oleju 

w przedziale 

(podana ilość 

ma charakter 

szacunkowy, 

niewiążący) 

Ilość litrów (m3) 

Zamówienie podstawowe 

Ilość 

litrów(m3) 

Zamówien

ie 

podstawo

we 

całkowite 

Ilość litrów(m3) 

Zamówienie 

będącą opcją bez 

gwarancji 

realizacji przez 

zamawiającego 

  jesień – zima 

2017 

zima – wiosna 

2018 

US w Zwoleniu z 

siedzibą: 

ul. Wojska 

Polskiego 39,       

26-700 Zwoleń, 

min. 2 

max.3 

5 pojemników 

o pojemności 

1000 l 

(łączna 

pojemność 

5000 l) 

3000-4000 3 500 litrów 

tj. 3,5 m3 

4 000 litrów 

tj. 4,0 m3 

7 500 

litrów 

tj. 7,5 m3 

750 litrów 

 tj. 0,75 m3 

 

Pozostałe warunki: 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, etapami, według potrzeb Zamawiającego w ilościach  

wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie zamówienia telefonicznego lub faksu złożonego z 

czasem dostawy wynikającym ze złożonej oferty, nie dłuższym jednak niż 3 dni, do każdej dostawy 

wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawione przez producenta. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju opałowego. 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów. 
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3. Określone ilości są jedynie szacunkowe. Niewykorzystanie ilości oleju nie będzie powodowało 

roszczeń ze strony Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia / zwiększenia  

wielkości dostaw o ok. 10 % w stosunku do wielkości szacunkowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu, za który ponosi 

całkowitą odpowiedzialność. 

5. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru towaru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron, wskazujący ilość oleju opałowego w temperaturze 15 stopni Celsjusza wg 

przyjęcia Zamawiającego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 

st. C przy autocysternie. 

Pozostałe uwagi Zamawiającego: 

1. Jednorazowo zamawiana będzie dostawa oleju w granicach 3000-4000 l (podana ilość ma charakter 

szacunkowy, niewiążący). Zamawiający zastrzega, że podane ilości są szacunkowe, będą zależeć od 

bieżącego zapotrzebowania. 

2. Rozładunek będzie odbywał się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 

3. Dostawy będą mogły być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-

15.00. W szczególnych przypadkach, w godzinach inne niż w/w. Dniami roboczymi są dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Zamawiający zastrzega, że 

w wyjątkowych sytuacjach, dostawy mogą być realizowane w dni wolne od pracy. 

4. Zamawiający wyraźnie wskazuje na fakt ewentualnego pobierania próbek paliwa z danej dostawy i 

tylko w taki sposób jaki określa polska norma (Ciekłe przetwory naftowe - Ręczne pobieranie próbek 

PN-ISO 3170) bezpośrednio z autocysterny i tylko do ewentualnych badań z takich próbek (zła jakość 

dostarczonego paliwa). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania badań na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, gdyby jakość dostarczonego oleju nie była właściwa. W takim przypadku 

Wykonawca opróżni zbiorniki z niewłaściwego paliwa oraz przywiezie prawidłowy olej na swój koszt, 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

II. Miejsce dostaw: 

Urząd Skarbowy w Zwoleniu z siedzibą ul. Wojska Polskiego 39, 26-700 Zwoleń 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

 Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy 

do dnia 25.10.2018 r. 

 

IV. Termin składania ofert: 

1. Oferty prosimy nadesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 23 listopada 2017 r, do godz. 

12:00 na adres: ias@mz.mofnet.gov.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w postępowaniu. 

3. Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu. 

4. Kryteria oceny ofert: miesięczny czynsz netto – waga 100%. W przypadku wpływu dwóch 

lub więcej ofert przedstawiających taki sam bilans ceny, jako dodatkowe kryterium oceny 

zadecyduje pierwszeństwo wpływu oferty. 

 

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Anna Kasprzyk tel. (22) 56 18 332; e-mail: anna.kasprzyk@mz.mofnet.gov.pl 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

mailto:anna.kasprzyk@mz.mofnet.gov.pl
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2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy wraz z protokołem. 

 

 

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

Małgorzata Łukasiewicz 
/podpis na oryginale/ 

 


