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Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych 
stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych, w tym: 
1) benzyny bezołowiowej Pb98 – przewidywana ilość zakupu benzyny bezołowiowej w trakcie 

trwania umowy wynosi ok. 25 000 litrów; 
2) oleju napędowego ON – przewidywana ilość zakupu oleju napędowego w trakcie trwania 

umowy wynosi ok. 4 000 litrów. 
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający będzie miał możliwość także 

bezgotówkowego zakupu benzyny bezołowiowej Pb95, płynów eksploatacyjnych, olejów 
silnikowych, drobnych akcesoriów samochodowych oraz usługi mycia nadwozi samochodów 
osobowych. 

3. Miejscem odbioru paliw (tankowania), płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych 
akcesoriów samochodowych oraz usług mycia będą stacje paliw wykonawcy. 

4. Wybrany w postępowaniu wykonawca dostarczy zamawiającemu wykaz wszystkich swoich stacji 
paliw. 

5. Po wyłonieniu wykonawcy, zamawiający przedłoży jako załącznik do umowy wykaz służbowych 
samochodów osobowych zamawiającego uprawnionych do pobierania paliwa. 

6. Zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych akcesoriów 
samochodowych oraz usługi mycia nadwozi samochodów osobowych odbywać się będą 
bezgotówkowo. 

7. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego, będą naliczane według cen obowiązujących  
w dniu tankowania na stacjach, na których zostało pobrane paliwo. 

8. Zamawiający będzie płacił za pobrane paliwo cenę detaliczną z dystrybutora, w dniu tankowania 
obowiązującą na danej stacji pomniejszoną o stały upust udzielony zamawiającemu  
w „Formularzu ofertowym”. Zaoferowany upust cenowy zostanie wprowadzony do umowy  
i przez okres realizacji umowy nie będzie podlegał zmniejszeniu. 

9. Każda transakcja powinna być potwierdzona dokumentem z następującymi informacjami:  
1) data zakupu;  
2) miejsce zakupu paliwa; 
3) rodzaj pobranego paliwa,; 
4) ilość pobranego paliwa; 
5) numer rejestracyjny pojazdu;  
6) cena za 1 litr paliwa w dniu sprzedaży;  
7) łączna kwota za zakupione paliwo; 
8) zakupione akcesoria i płyny; 
9) usługa mycia nadwozi samochodów osobowych. 

10. Za sprzedane paliwo wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1 do 
15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni 
dzień okresu rozliczeniowego. 

11. Każda transakcja bezgotówkowa powinna być zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 
transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 
Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej powinno zostać 
potwierdzone wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych winien 
sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i musi otrzymać jego egzemplarz. 

12. Realizacja płatności nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy. 



WFOŚiGW w Warszawie 
Zapytanie ofertowe nr ZO-33/2018 

 

2 

 

13. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury, zamawiający wymaga załączenia wykazu  
wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególnych kartach 
flotowych, tj.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto 
zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów  
i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana winna być wartość brutto przed 
opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście. 

14. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwa, oleje, płyny 
eksploatacyjne, akcesoria oraz usługi mycia nadwozi samochodowych. 

15. Zamawiający przyjął podane ilości zakupu benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego  
w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie 
jest zobowiązany do zakupu 100 % podanych ilości. Ilości te są szacunkowe i będą ulegały 
zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, na co wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca 
nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

16. Wykonawca gwarantuje jakość paliw spełniającą kryteria i wymagania jakościowe określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zm.). 

17. Wykonawca wystawi karty zakupu paliwa dla samochodów osobowych zamawiającego na 
podstawie szczegółowego wykazu. Pierwsze wydanie kart zamawiającemu jest bezpłatne. 

18. Karty flotowe będą zabezpieczone kodem PIN i przypisane indywidualnie do każdego 
samochodu osobowego zamawiającego. 

19. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu kart po okresie obowiązywania umowy. 
20. W przypadku utraty lub zniszczenia karty, zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego 

zawiadomienia wykonawcy. Zawiadomienie powinno być złożone drogą elektroniczną lub 
faksem, w zależności od wskazań wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia  
z wnioskiem o wydanie nowej karty po uprzednim, niezwłocznym zgłoszeniu utraty karty lub jej 
zniszczenia. 

21. Wykonawca wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty zniszczonej na nową nie później niż 
w ciągu 10 dni kalendarzowych, za dodatkową opłatą według stawki obowiązującej  
u Wykonawcy w dniu wydania nowej karty. 

22. Wykonawca wyda nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych dni od zgłoszenia duplikat karty 
źle funkcjonującej z winy Wykonawcy bez dodatkowych opłat. 

23. Od momentu otrzymania zgłoszenia wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za 
transakcje dokonane przy użyciu zagubionej lub skradzionej karty.  

24. Wykonawca zobowiązuje się do wydania nieodpłatnie zamawiającemu kart paliwowych do 
nowo zakupionych samochodów.  

25. Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich wydanych mu kart  
i za korzystanie z nich w sposób zgodny z postanowieniami przyszłej umowy.  

 
 

 
 


