
 Legnica, dnia  20 listopada 2019 r. 
 

MT.2370.6.2019 
  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
Komenda Miejska Paostwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą                                        
o przedstawienie Paostwa oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, 
którego wartośd nie przekracza równowartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) na: 
 

„ Dostawa oleju opałowego  dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie w 
ilości około 20.000 l ” 

 
I. Zamawiający: 
Komenda Miejska Paostwowej Straży Pożarnej w Legnicy 
ul. Witelona 2  
59-220 Legnica 
tel. 76 75 22 112, fax 76 866 35 54 
email: sekretariat@strazlegnica.pl 
  
II. Opis przedmiotu zamówienia:  
  

1. Dostawa oleju opałowego  dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie w ilości około 
20.000 l. Olej opałowy powinien spełniad właściwości podane w zał. nr 1 

 

 
III. Termin realizacji zamówienia:  
Od 1.01.2020 do 31 grudnia 2020r.  
 
IV. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:  
 
     - zał. 2 Formularz oferty 

- zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania      
ofertowego na „Dostawę oleju opałowego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w 
Chojnowie” 

     - zał. 4 Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

 
V. Kryterium oceny ofert:  
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 
Najniższa cena – 100%  
Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do innych 
wykonawców. Cena ofertowa musi zawierad wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia. Cena oferty ma byd wyrażona w PLN/L  zgodnie z polskim systemem 
płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 



  
VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  
Ofertę do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesład pocztą, pocztą elektroniczną lub 
złożyd osobiście na adres Zamawiającego: 
Komenda Miejska Paostwowej Straży Pożarnej w Legnicy 
ul. Witelona 2  
59-220 Legnica 
tel. 76 75 22 112, fax 76 866 35 54 
email: sekretariat@strazlegnica.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019r. do godz. 12:00 
  
O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów telefonicznie. 
 
Osoba uprawniona do kontaktów:  
mł. asp. Mateusz Strzelczyk 
tel. 76 75 22 112 w. 121 
  

 

 

 

 

 


