
Seroczyn,  dnia 22.08.2022r. 

COBORU  

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian  

w Seroczynie 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego 

 w rozumieniu przepisów PZP) 

   Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: olej napędowy kod CPV  09134100-8 jakościowo zgodny z Polską Normą. 

Dostawa oleju napędowego do stacji paliw COBORU SDOO w Seroczynie, ul. Koszarowa 4,  

08-116 Seroczyn, w ilości  1000 l (w referencyjnej temp. 15°C) autocysterną Wykonawcy  

(wyposażoną w dystrybutor z czytnikiem cyfrowym, odmierzającym ilość wydanego oleju 

z dokładnością 1 litr i aktualnym świadectwem legalizacji)  

.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewielkiej zmiany wielkości przedmiotu zamówienia 
wynikające z braku możliwości dokładnego oszacowania pozostałego w zbiorniku paliwa, 
a tym samym możliwości określenia dokładnej ilości zatankowanego paliwa. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało prawo do roszczeń odszkodowań z tego tytułu wobec Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym 
transportem  i na własny koszt. Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót paliwami płynnymi. 

 Wykonawca określi ostateczną cenę netto i brutto w/g wzoru na załączniku. 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 26.08.2022r. 

Inne istotne warunki zamówienia: Po wyborze oferty zostanie podpisana umowa z wyłonionym 

wykonawcą. Przy dostawie wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości. Rozliczenia między 
Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN na podstawie wystawionych faktur. 

 Ofertę proszę złożyć: 
▪  osobiście (adres: SDOO w Seroczynie, ul. Koszarowa 4, 08-116 Seroczyn) lub 

▪ przesłać drogą elektroniczną ( podpisaną elektronicznie podpisem zaufanym lub 

kwalifikowalnym) na adres e-mail: sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl lub  

na załączonym druku formularza cenowego w terminie do 24.08.2022r. do godz. 1400. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego 
niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia 
roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
 

                                                                                                 Emilia Sekulska Dyrektor SDOO w Seroczynie  

 
 

 



                                                                                  Zał.  do zapytania ofertowego 

 

  

FORMULARZ CENOWY 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................ Data ..................... 

 

 

 

Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia(z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

Cena netto 1l ON …….….zł + pod. VAT 8% ………...= Cena brutto 1l ON…………. zł. 

Oraz wartość zamówienia: 

Cena netto 1l ON ……………zł x 1000 litrów + podatek VAT 8% ……….…. zł  = Wartość brutto 

…………………...zł. 

 

 

                                                                                                     ………………………..………………………………. 

                                                                                                                                                                  Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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