
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 
ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów 
Tel. 23 672 94 58, tel/fax 23 672 53 46 

e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl 

        Ciechanów, dnia 08 czerwca 2022 roku 

Zapytanie ofertowe 

Nr MSM-332/3/2022 

Zamawiający: 

 Muzeum Szlachty Mazowieckiej 

 ul. Warszawska 61A 

 06-400 Ciechanów 

 REGON: 130448116 

 NIP: 566-10-24-603 

 Telefon: 23 672-53-46 

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

do 130.000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w oparciu o poniższe warunki: 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zapytanie ofertowe dotyczy bezgotówkowego zakupu  paliwa etyliny 95 oraz oleju napędowego 

ON na potrzeby ciągnika rolniczego WCI 1174P oraz do kosiarek i odśnieżarek.  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Ilość 

 Olej napędowy                 - ok. 1300 litrów 

 etylina 95   - ok. 1000 litrów 

Określone przez Zamawiającego szacunkowe ilości litrów paliwa nie mogą stanowić podstawy do 

wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania 

maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania. 

 1.2 Jakość 

Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania określone w: - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. nr 0 poz. 1680), 

- Polskich Normach -PN-EN 590 i PN-EN 228, a także muszą być zgodne ze Świadectwem Jakości  i 

wymogami stawianymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

1.3 Zakup / tankowanie 

Wykonawca zapewni możliwość bezgotówkowego tankowania w godzinach otwarcia stacji benzynowej. 

Tankowanie odbywać się będzie do kanistrów, przez osoby upoważnione do tankowania. Lista osób 

upoważnionych do tankowania zostanie dołączona do Umowy podpisanej z Wykonawcą. 

Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od potrzeb. 
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II. NAJISTOTNIEJSZE WARUNKI UMOWY 

1. Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Wykonawcy  tożsame z informacjami 

zawartymi w  niniejszym Zapytaniu Ofertowym; 

2. Termin realizacji zamówienia –  od 03.07.2022 r. do 02.07.2025 roku. 

3. Warunki płatności – 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego; 

4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę zbiorczą  raz w miesiącu. 

5. Cena jednego litra paliwa podana w formularzu oferty dotyczy ceny detalicznej brutto na dystrybutorze 

Oferenta, pomniejszona o ewentualny upust w przypadku jego zaoferowania  przez Oferenta wyrażony 

w %. Upust jest niezmienny do końca okresu umowy.  

6. Wyliczenia ceny ofertowej należy dokonać na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.  

 

III. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM 

1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia.  

2. Posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą kopię aktualnej koncesji.  

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferty powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- być podpisana przez wykonawcę, 

- być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny umożliwiający jej rozpatrzenie 

 

V. OCENA OFERT: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez    

Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz Załącznikach; 

b) suma najniższych cen w pakiecie pomnożonych przez szacowaną ilość litrów danego rodzaju paliwa 

będzie uznana za najkorzystniejszą. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:  

Ofertę należy złożyć do dnia  21.06.2022 r. do godz. 10:00 

- w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (I piętro). Adres Zamawiającego:  

ul. Warszawska 61 A, 06-400 Ciechanów 

- lub przesłać pocztą zwykłą lub kurierską. 
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- lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumciechanow.pl 

 

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać: 

1. Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

2. Kopie dokumentów o których mowa w pkt. III niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

VII. OSOBY DO KONTAKTU:  

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:  

Anna Górska-Głuszniewska -  Kierownik Działu Kadrowo-Administracyjnego,  tel.23 672-53-46 wew.3 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1) Formularz oferty, 

2) Oświadczenie, 

3) Projekt umowy.                                                                                                                                                                                                                             

mailto:sekretariat@muzeumciechanow.pl

