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PROTOKÓŁ 
 

podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na: „Sukcesywny 
bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów Powiatu Kozienickiego” niepodlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z art. 4 pkt 8.  
 

Zamawiający: Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 

Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe zakupy paliw płynnych do samochodów Powiatu Kozienickiego 
polegające na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości drogowej nie 
większej niż 5 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego w miejscowości Kozienice przy ul. Kochanowskiego 28 
liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie (średniorocznie): 

 

 Olej napędowy:  w ilości ok.  3.500 litrów 
 Benzyna bezołowiowa 98 Pb:  w ilości ok.  3.500 litrów 

 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż ilości podane powyżej, bez możliwości dochodzenia 
roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, 

b) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) oraz odpowiednio 
Normy PN-EN  228 i PN-EN 590, PN-EN 589, 

c) odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo dokument WZ 
potwierdzający pobranie paliwa, który musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową 
brutto 1 litra paliwa z uwzględnieniem upustu (jeśli Wykonawca takowy przewidział w ofercie), markę i numer 
rejestracyjny pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, podpis osoby pobierającej oraz raz w miesiącu zbiorczą fakturę 
VAT zawierającą ww. informacje, 

d) stacje paliw Wykonawcy winny rozliczać zakup paliw w formie bezgotówkowej przy użyciu kart wydanych przez 
Wykonawcę, 

e) podstawą wystawienia faktury VAT są faktycznie zakupione produkty tylko za pomocą Kart, 
f) karty paliwowe winne upoważniać także do zakupów innych produktów niż paliwa tj. w szczególności płynu do 

spryskiwaczy, oleju silnikowego, myjni, o ile Wykonawca to umożliwi, 
g) karty zostaną wydane ze wskazaniem na dany pojazd, 
h) zakup paliw dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji 

Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o upust zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie (jeżeli Wykonawca 
takowy przewidział), 

i) Wykonawca zobowiąże się do utrzymania upustu przez cały okres obowiązywania umowy, 
j) paliwo powinno spełniać wymogi określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. 
k) Zamawiający dostarczy pisemny wykaz należących do niego pojazdów oraz osób uprawnionych do tankowania, 

a w przypadku zmian będzie je uaktualniał, 
l) z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg 

aktualnych potrzeb Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, 
m) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić tankowanie pojazdów całodobowo we wszystkie dni tygodnia oraz zapewnić 

ciągłość dostaw paliwa. 
 

Niniejsze zapytanie cenowe ogłoszono na stronie internetowej Powiatu oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach w dniu 28.12.2018 roku. 
 

Do dnia 04.01.2019 r. do godziny 11:30 (dzień otwarcia ofert) wpłynęła 1 propozycja cenowa spełniająca warunki zaproszenia 
do złożenia ofert w przedmiotowym zaproszeniu: 
 

1. CIRCLE K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa – cena brutto: śr. 5.15 zł. 
 

Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 
W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: CIRCLE K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 
02-603 Warszawa – cena brutto: śr. 5.15 zł. 
Firma CIRCLE K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa spełniła wszystkie warunki zapytania cenowego 
oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena). 
W związku z powyższym umowa na „Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów Powiatu Kozienickiego” 
podpisana zostanie z  firmą CIRCLE K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa – cena brutto: śr. 5.15 zł. 
 
                                                                                                                                                             
 
                                   Starosta Powiatu Kozienickiego 
 
                                    Andrzej Jung       


