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Zapytanie ofertowe  nr ZO-1/PS81/20 

na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do  

Przedszkola Samorządowego Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku  

 

 

1. Nabywca: 

Miasto Białystok  

ul. Słonimska 1 

15 – 950 Białystok 

NIP: 966 211 72 20 

 

2. Odbiorca: 

Przedszkole Samorządowe Nr 81  

„Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 

ul. Brzoskwiniowa 8, 15-584 Białystok  

 

Zamawiający: 
Przedszkole Samorządowe Nr 81  

„Brzoskwiniowy Raj”  w Białymstoku 

ul. Brzoskwiniowa 8; 15-584 Białystok 

reprezentowane przez: Annę Barbarę Stopczyk - Dyrektora 

3. Forma postępowania: 
Zapytanie ofertowe 

4. Podstawa prawna: 

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.). 

5. Przedmiot zapytania: 

Zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawa 50.000 litrów oleju opałowego lekkiego 

spełniającego wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1. 

Powyższa ilość może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 24 listopada 2021 r. 

6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

7. Zasady udzielania zamówienia: 
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.  

 

8. Termin składania ofert: 
Ofertę należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: ps81@um.bialystok.pl  

Termin składania ofert upływa 26 listopada 2020 r. do godz. 12:00 

Uwaga !!!!! Wiążącą jest data dostarczenia oferty. 
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9. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  
Pani Anna Barbara Stopczyk – Dyrektor 

 

10. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie: 

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie poinformowany nie później niż po 

upływie 3 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert.  

11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. 

 

 
        /-/ Anna Barbara Stopczyk 

                      Dyrektor 

  Przedszkola Samorządowego Nr 81     

„Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku 
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załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego  

 

 

……………………….            Białystok, ……………. 2020 r. 

ul. …………………… 

………………………. 

tel. …………………... 

e-mail: …………………… 

 

Pani 

Anna Barbara Stopczyk 

Dyrektor  

Przedszkola Samorządowego Nr 81  

„Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku  

ul. Brzoskwiniowa 8 

15 -584 Białystok 

 

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym na ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..., 

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym - przedkładam niniejszą ofertę w 

łącznej wysokości …………………………………………………… zł netto, 

(słownie: ………………….……………………………………………………………………… zł), 

…………………………………………………… zł brutto, 

(słownie: ………………….……………………………………………………………………… zł), 

- w tym koszt jednostkowy ………………… zł/1 l netto, ……………………..zł/1 l brutto. 

Wskazana cena jest wiążąca i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zapytania, tj. w szczególności koszt: oleju, dostawy, transportu do siedziby Zamawiającego, 

rozładunku. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am konieczne informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. 

Ponadto oświadczam, że: 

a) akceptuję warunki realizacji zamówienia;  

b) nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo 

skarbowe. 

 

 

 

          ………………………………………                                            

                                    podpis 


