
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, 

30-134 Kraków, ul. Kołowa 3 

Tel. (012) 623-28-00 fax. (012) 430-49-64 

e-mail:wi-krakow@piorin.gov.pl 

 

 

 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

   Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu               

       nieograniczonego. 

 

2. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

       Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 220), nieodpłatnie. 

       Ponadto specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: 

       http://www.piorin.gov.pl/krakow  
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

      Przedmiotem zamówienia publicznego jest: 

 - zakup paliwa, zaopatrzenie w akcesoria i części do samochodów, zapewnienie korzystania  

z usług rozprowadzanych i wykonywanych przez sieci stacji benzynowych dla pojazdów 

eksploatowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

oraz jego komórki organizacyjne 

(Kraków, Tarnów, Bochnia, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Miechów,   Myślenice,      

Nowy Sącz , Proszowice, Sucha Beskidzka, Olkusz, Oświęcim, Zakopane). 

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV – 09.13.21.00-4, CPV-09.13.30.00-0, CPV – 09.13.41.00-8. 

 

4. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY SKŁADANIU OFERT 

CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

5. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW. 

Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania: 

1) złożyć, w terminie określonym w niniejszej specyfikacji, wypełniony i podpisany przez 

osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta  formularz  ofertowy zgodny  ze  wzorem  załączonym  do  specyfikacji   

–   zał. nr 1, 



2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: 

a) prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wymogami prawa, zarejestrowaną  

w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w ewidencji działalności gospodarczej, 

b) posiadać wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalności związanej   

ze sprzedażą detaliczną paliw płynnych, 

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a) posiadać co najmniej 100 punktów sprzedaży w sieci stacji benzynowych równomiernie 

rozłożonych we wszystkich województwach na terenie RP z zastrzeżeniem,  

że w województwie małopolskim stacje paliw powinny znajdować się w odległości  

do 10 km od siedzib Oddziałów WIORiN, akceptujących karty magnetyczne, 

mikroprocesorowe. 

b) zapewnić pełną dokumentację każdego zakupu (data, miejsce, ilość i wartość paliwa)   

z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego  tankującego pojazdu, 

c) umożliwić bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji na podstawie kart 

magnetycznych 

d) rozliczać wszystkie transakcje w PLN, 

e) zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w całej sieci, 

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia publicznego,  

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 907). 

 

7. OPIS WSZELKICH KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

Ocenie będzie podlegała, wg. następujących wag: 

1) dostępność stacji paliw akceptujących karty                                  20% 

2) dostępność stacji paliw we wskazanych gminach i okolicy             40% 

3) cena kompleksowej obsługi                                                           40% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

8. WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

 

9. OKREŚLENIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składa osobiście, w dni robocze w godzinach 8.00-15.00,  do dnia 

24 listopada 2015 roku, do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 220 lub też 

przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie będą 

zwrócone bez rozpatrzenia. Za dotrzymanie terminu złożenia oferty uważa się dzień i 

godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu a nie datę jej wysłanie przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

 

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIE OFERT. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Krakowie ul. Kołowa 3 (parter sala 

konferencyjna) w dniu 24 listopada 2015 roku godz.12.30. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

 



 

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

Zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania 

aukcji elektronicznej. 

 

Kraków dnia 09.11.2015r. 

 

Ogłoszenie zamieszczono: 

 Portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2015r. 

 Strona internetowa WIORIN Kraków 

 Tablica Ogłoszeń WIORIN Kraków, ul. Kołowa 3 
 


