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                                                                                               Biała Podlaska 01 czerwca 2018r. 

 

  MZK/DT/02/2018 

 

 

 

                               Zapytanie ofertowe na zakup płynu AdBlue 

 

 
1. Zamawiający 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o., 21-500 Biała 

Podlaska ul. Brzegowa 2, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy pod numerem 0000300622, NIP: 537-24-84-178,   REGON 060317256,  

kapitał zakładowy spółki 20.680.000,00 zł,  zaprasza do składania ofert w trybie 

zapytania ofertowego dotyczącego: 

 

                                            „Dostawa płynu AdBlue ”. 

 

Zapytanie o wartości szacunkowej do której nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

2. Informacje o przedmiocie przetargu  

1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dostawy: 

      płynu AdBlue, spełniającego normy ISO 22241-1/-2/-3/-4 - w ilości 32 000 litrów  

2. Dostawa max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. Koszty dostawy pokrywa 

dostawca. 

3. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczony płyn min.12 m-cy. 

4. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do wymiany wadliwego 

towaru na towar wolny od wad w terminie max 5 dni od dnia zgłoszenia.  

5. W ofercie należy podać cenę netto jednostki 1-go litra. 

6. Realizacja zamówienia – do wyczerpania przedmiotu zamówienia.     

7. Płatność będzie następowała przelewem w ciągu 14 dni na podstawie faktur – za  

      faktycznie dostarczoną ilość towaru. 

8. Produkt ma być dostarczany sukcesywnie do siedziby zamawiającego, w partiach 

jednorazowych w ilości ok. 2000 litrów, z przepływomierzem, pozwalającym na ustalenie 

ilości dostarczonego płynu wraz z wydrukowanym pokwitowaniem. 

                           

3. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami       

ustawowymi i obowiązującymi przepisami, 

2. Zapewnią wykonanie dostaw o parametrach zgodnych z określonymi                                

w zapytaniu ofertowym, 

3. Posiadają  uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu dostaw 

towaru, 

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

odpowiednie doświadczenie w zakresie logistyki tego produktu a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
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5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia                       

w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot 

zamówienia, 

6. Złożą ofertę na druku załączonym do niniejszej specyfikacji. 

 

4. W niniejszym zapytaniu ofertowym – oferty oceniane będą na podstawie 

      następujących kryteriów: 

         
         Najniższa cena – 100% 

 

5. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.06 2018r. do godz. 11.00 

w następujący sposób: 

- przesłać pocztą, z dopiskiem na kopercie- „Zapytanie AdBlue” pod adresem:  

                            MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

                            21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2 

               - przesłać pocztą elektroniczną - sekretariat@mzkbp.pl       

               - złożyć osobiście, adres j/w, pokój nr 4 

               Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.06 2018 

               roku o godzinie 11
15

. 

 

6. Wymagane dokumenty  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

       działalności gospodarczej ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

       przez oferenta),  

2. Aktualne zaświadczenie uprawniające do posługiwania się w obrocie handlowym 

marką AdBlue. 

3. Kartę charakterystyki. 

4. Kopię certyfikatu jakości zgodnie z normą 22241-1/-2/-3/-4. 

 

 

7. Uwagi końcowe     

1. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

 

8. Kontakt: 

                   - tele/fax  83 343 27 95                     

                   - e-mail: sekretariat@mzkbp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@mzkbp.pl
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MZK/DT/02/2018 

 

 

 

 

       ……………………………… 
                  (pieczątka firmy oferenta) 

 

                                                            OFERTA WYKONAWCY  

 

 

                                                                                         Do 

                                                                                        Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 

                                                                                        w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. 

                                                                                        21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2 

 

 

                                                              

                                                                1 
1. Oferujemy wykonanie dostaw z zapytania MZK/DT/02/2018 

2. Zakres rzeczowy dostawy obejmuje dostawy płynu AdBlue w ilości 32 000 litrów 

w cenie ………zł/litr netto. 

3. Dostawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie według potrzeb 

Zamawiającego; zakres dostaw będzie ustalany każdorazowo na podstawie 

telefonicznych zleceń. 

4. Towar będzie dostarczany do magazynu MZK przy ul. Brzegowej 2 w Białej 

Podlaskiej, w partiach po 2000 litrów jednorazowo, na koszt dostawcy. 

5. Realizacja zamówienia – od  01.07.2018 roku do wyczerpania przedmiotu 

zamówienia. 

6. Płatność będzie następowała na podstawie faktur- za faktycznie dostarczoną ilość 

towaru. 

7. Termin płatności faktur - 14 dni od daty otrzymania. 

8. Termin dostawy -  max 5 dni od chwili telefonicznego zgłoszenia.                                                                     
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1. Realizacja dostaw trwać będzie do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia. 

 

                                                                           3 

1. Oferent zobowiązuje się w przypadku wygrania do zawarcia umowy, z istotnymi 

postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.  
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          1.    Oświadczam, że Oferent zapoznał się z zapytaniem ofertowym i przyjmuje je bez 

                zastrzeżeń.            

                                                            5 

1. Oferent oświadcza, że: 

- jest uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

   ustawowymi, 
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- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu dostaw, 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 

także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  w 

aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego, 

- posiada uprawnienia do posługiwania się w obrocie handlowym marką AdBlue,              

                                    

 

 

 

 

                                                                                                     ……………………………… 
                                                                                                                          (pieczątka imienna, podpis oferenta)  

  

 
        (data)…………………………… 

 

 


