Nazwa i numer projektu: PROFIL KIEROWCY - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu
drogowym nr: RPWP.01.02.00-30-0178/16
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Poznań, dn. 28.02.2017

Nazwa i adres Zamawiającego:
NEPTIS S.A.
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
Zapytanie ofertowe nr 01/02/2017/ON - korekta
Neptis SA zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest
zakup oleju napędowego oraz kart paliwowych do dwóch samochodów osobowych biorących udział
w realizacji projektu PROFIL KIEROWCY - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.
Tryb udzielania zamówienia: zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego (zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020).
Termin składania ofert: 7 dni od publikacji zapytania tj. do dnia 03.03.2017 r. Ofertę należy dostarczyć
osobiście lub pocztą do siedziby Zamawiającego, albo przesłać na adres e-mail: biuro@neptis.pl
I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego oraz kart paliwowych do dwóch samochodów
osobowych biorących udział w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 przez okres nie dłuższy niż 14 miesięcy tj. od dnia rozpoczęcia
świadczenia usługi do dnia 30.04.2018.
W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie oleju napędowego w ilości około 11000
litrów.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz
spełniający warunki udziału w postępowaniu.
Kod CPV: 23152000-7 Olej napędowy.
Kod CPV: 25253100-0 Karty na zakup paliwa.
II. Termin realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018.
2. Zakup oleju napędowego będzie odbywać się w miarę potrzeb Zamawiającego.
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III. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu paliwami co najmniej od roku.
3. Jest dopuszczony do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.
4. Ma obowiązek zaproponować zniżkę od cen obowiązujących w okresie trwania Umowy.
5. Zniżka podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Wykonawca powinien posiadać nie mniej niż 300 Stacji Paliw znajdujących się na terenie całej Polski,
z uwzględnieniem założenia, iż udostępni minimum jedną Stację w każdym województwie.
7. Oferowane paliwo będące przedmiotem zamówienia musi być wysokiej jakości i spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz.1441 z późn. zm.).
8. Zakup oleju napędowego dokonywany będzie za pomocą bezgotówkowych kart paliwowych po cenie
aktualnie obowiązującej na danej Stacji Paliw Dostawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stałą zniżkę
niezmienną w całym okresie obowiązywania umowy udzieloną przez Dostawcę
9. Oferowana zniżka będzie obowiązywać na wszystkich Stacjach Dostawcy.
OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU: Wykonawca przedłoży formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1,
w którym oświadczy spełnienie warunków udziału w postępowaniu a także dostarczy kopię koncesji
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
IV. Kryteria oceny ofert
1. Przy ocenie ofert procentowa wartość zostanie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt.)
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
Kryteria zostaną ocenione przez Wykonawcę na podstawie poniższego wyliczenia:
Kryterium

Waga

Liczba stacji w Polsce
umożliwiających tankowanie (na
dzień składania oferty)

30%

Wartość upustu cenowego (w
PLN) od oficjalnej ceny na
dystrybutorze

50%

Wysokość opłaty miesięcznej za
użytkowanie karty

4%

Wysokość opłaty za fakturę

4%

Ocena
Ocena =

zaproponowana wartość badanej oferty
x 30
najwyższa oferowana wartość

pkt.
Ocena =

zaproponowana wartość badanej oferty
x 50
najwyższa oferowana wartość

pkt.
Ocena =

najniższa oferowana cena brutto
x4
zaproponowana cena brutto badanej oferty

pkt.
Ocena =

najniższa oferowana cena brutto
x4
zaproponowana cena brutto badanej oferty

pkt.
Wysokość opłaty za wydanie
karty

4%

Możliwość płatności kartą za
wszystkie płatne (dla
samochodów poniżej 3,5 t
DMC) odcinki autostrad w
Polsce

4%

Ocena =

najniższa oferowana cena brutto
x4
zapropon owana cena brutto badanej oferty

pkt.
Tak = 4 pkt., Nie = 0 pkt.
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Wymagane zabezpieczenie
finansowe/kaucja

4%

Tak = 0 pkt., Nie = 4 pkt.

2. Ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wynikiem sumy punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych kryteriów.
V. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości ubiegania się o zamówienie
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązania osobowego lub kapitałowego w powyższym rozumieniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w ramach oferty oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
VI. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie;
b. została złożona w niewłaściwym miejscu;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym,
z zastrzeżeniem ust. 3;
e. zaoferowana cena przez danego Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7 ust. 13;
f. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
g. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
h. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
lub oświadczeń
i. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3.
Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w pkt 2 zapytania zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe
lub nie potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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4.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w tym oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania
a także przedłożonych pełnomocnictw.
5.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6.
Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom
lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
7.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe
do udokumentowania.
VII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

VIII. Dodatkowe postanowienia
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom
zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed
terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania
ofert jest dopuszczalne.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
6. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie
udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie www.neptis.pl oraz zostanie wysłana
do wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
9. W ramach składania wniosku o refundację oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej
instytucji publicznej.
10. Termin ważności oferty: minimum 45 dni od daty wskazanej w Zapytaniu jako Termin dostarczania ofert.
11. Zamawiający będzie dokonywał płatności dwa razy w miesiącu wyłącznie za faktyczną liczbę
zakupionych litrów paliwa na podstawie wystawionych faktur VAT z co najmniej 14-dniowym terminem
płatności.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli
uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się
za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą/ami, którego/ych oferta/y uzyskała/y
najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę/ów przekracza kwotę
przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
14. Złożenie zapytania ofertowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej,
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy
przez Zamawiającego.
IX. Warunki zmiany umowy.
1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a. sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b. wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku
od towarów i usług;
c. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
d. zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie
następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania
a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
e. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
X. Oferta powinna zawierać:
a. formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
c. kopię koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
XI. Załączniki
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
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Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Oferenta)
OFERTA
FORMULARZ OFERTOWY
dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup oleju napędowego oraz kart
paliwowych do dwóch samochodów osobowych biorących udział w realizacji projektu
PROFIL KIEROWCY - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym przez
okres 14 miesięcy tj do dnia 30.04.2018
Nazwa firmy ...................................….....................…………………………………………………………
Adres firmy ....................................................................................………………………………………...
NIP …………………………………..REGON………………………………………………………………….
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………..
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym
nr 01/02/2017/ON z dnia 24.02.2017:
Liczba stacji w Polsce umożliwiających tankowanie na dzień składania oferty
Wartość upustu cenowego (w PLN, brutto) od oficjalnej ceny na dystrybutorze
Wysokość opłaty miesięcznej za użytkowanie karty (w PLN, brutto)
Wysokość opłaty za fakturę (w PLN, brutto)
Wysokość opłaty za wydanie karty (w PLN, brutto)
Możliwość płatności kartą za wszystkie płatne (dla pojazdów poniżej 3,5 t
DMC) odcinki autostrad w Polsce
Wymagane zabezpieczenie finansowe/kaucja
2. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy, wskazane w przesłanym Zapytaniu
3. Oświadczam, że akceptuję przedmiot, oczekiwane warunki i termin realizacji zamówienia
4.Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym
oraz oświadczamy, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura
z ……….. dniowym terminem płatności (co najmniej 14 dni).

……………………….………
(miejscowość, data)

.….. ……………………………………………
Podpis i pieczęć osoby(ób)uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Neptis S.A.
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
NIP 9721187720 Regon 300942514 KRS 0000447152 Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Alior Bank 07 1060 0076 0000 3280 0005 9962

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

.........................................................
(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………….………
podpis osoby upoważnionej
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