
 

 

 
 

 PLWSA 0474/2022                                                                                         Wrocław dn. 20.05.2022 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

- Do wszystkich Zainteresowanych -   

               

Organizator – Port Lotniczy Wrocław S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na 

realizację zadania pod nazwą:  

Dostawa oleju napędowego wraz z dowozem do PL Wrocław na okres roku.  

sprawa nr: 6/N/2022  

  

I.  

Opis zamówienia i wymagania do spełnienia przez oferenta:  

1. Ilość produktu w dostawie - 15 m3    

2. Dostawy na bieżąco transportem zabezpieczonym przez oferenta przystosowane do rozładunku pompą 

przez liczniki legalizowane z wydrukiem, rozliczenie w temp. 15 0C i w temp. rzeczywistej.  

3. Roczny wolumen zamówienia przewiduje się max do 100 m3, organizator zastrzega możliwość 

zamówienia mniejszej ilości produktu.  

4. Dostawy zamówione do godziny 12-ej realizowane będą w dniu następnym również do godziny 12-ej.  

5. Współpraca na podstawie zawartej umowy przygotowanej przez organizatora. Rozliczenie na podstawie 

cen zmiennych ze stałym rabatem wynikającym z oferty.  

6. Dostawca dostarcza dokument – świadectwo jakości dostarczanego oleju napędowego przy każdej 

dostawie.  

7. Dostarczony olej napędowy ma spełniać polską oraz europejską normę PN: EN 590 (lub normę 

równoważną tej normie)  

8. Płatność przelewem w terminie min. 14 dni od wystawienia faktury.   

9. Oferowana cena (kompletna) ma być podana (w celach porównawczych) dla 1 m 3 (1000 litrów) oleju 

napędowego w temperaturze 150, cena SPOT ustalona wg opublikowanego w ogólnodostępnym cenniku 

PKN ORLEN [www.orlen.pl- źródło wybrane w celach porównawczych dla ustalenia ceny ofertowej] 

obowiązującego na dz. 20.05.2022. W ofercie musi być wyszczególniony rabat/upust, który będzie stały 

przez cały okres świadczenia.   

10. Cena ofertowa (jak i każdorazowo cena rozliczenia) musi być kompletna tj. ma zawierać koszt 

transportu oraz wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Organizator nie 

będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat i kosztów związanych z realizacją zadania w czasie trwania 

umowy.  

11. Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw od 1.07.2022 r.  

12. Oferent musi posiadać wymaganą prawem, ważną koncesję na prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na etapie złożenia oferty.  

13. Dostawca/wwożący/dostarczający na teren strefy zastrzeżonej PLW S.A, paliwa w 

zbiornikach/pojemnikach, wobec których użycie dostępnych metod kontroli uniemożliwia  
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przeprowadzenie skutecznej kontroli bezpieczeństwa w celu wykrycia przedmiotów zabronionych 

najpóźniej do rozpoczęcia świadczenia potwierdzi spełnienie wymogu dla tzw. „Znanego dostawcy 

zaopatrzenia portu lotniczego”, o którym mowa w rozdziale 9 załącznika do Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. (z późniejszymi zmianami – jeśli 

dotyczy).   

UWAGA 1: dostawa nie może być realizowana bez spełnienia ww. wymogu.  

UWAGA 2: informujemy dodatkowo, że (zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem organizatora) 

przy zachowaniu staranności i dobrej współpracy po stronie oferenta, proces uzyskiwania statusu 

znanego dostawcy powinien trwać około 30 dni.  

  

Osoba do kontaktów w sprawie w zakresie merytorycznym:   
             p. Rafał Bergier – tel. 726 211 726 

 

II.  

ZASADY POSTĘPOWANIA  

       A. Oferta:  

        

1. Oferta powinna zawierać:   

1) określenie czego dotyczy oferta.  

2) dane Oferenta: imię, nazwisko, nazwa firmy – odpowiednio, adres   

3) nr wymaganej, koncesji na prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z 

oświadczeniem Oferenta, że koncesja jest ważna  

4) telefon i/lub e-mail do kontaktu w sprawie   

5) oferowaną cenę ustaloną wg. cz. I pkt. 9 nn. regulaminu w zapisie:  

        - oferowana stała przez cały okres umowy wartość rabatu/upustu w zł za 1 m3 

        - cena w zł netto za 1 m3 oleju napędowego (ustalona wg. cz. I pkt. 9 nn. regulaminu  

          postępowania) bez rabatu/upustu 

        - cena w zł netto za 1 m3 oleju napędowego z rabatem/upustem  

       -  cena w zł brutto za 1 m3 oleju napędowego z rabatem/upustem 

6) podpis składającego ofertę/osoby upoważnionej  

 

2. Porównaniu podlega cena brutto z rabatem. 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

4. Niniejsze zaproszenie stanowi regulamin postępowania wyboru Wykonawcy. Określenia:  

„zaproszenie” lub „ogłoszenie” lub „regulamin” stosowane będą zamiennie. Regulamin może zostać 

zmieniony w każdym czasie do wyznaczonego terminu składania ofert. Zmianie może podlegać również 

termin składania ofert. Zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.   
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5. Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o podane do publicznej 

wiadomości zaproszenie do składania ofert. Organizator w każdym czasie może dokonać zmian w treści 

zaproszenia. Zmiany i/lub inne treści, które organizator będzie chciał przekazać wszystkim 

zainteresowanym zostaną upublicznione na stronie internetowej Organizatora.  

6. Ofertę składa się w formie elektronicznej na podany w regulaminie adres e-mail.  

7. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu 

kodeksu cywilnego.  

8. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu lub innej korespondencji/dokumentów zawierających dane 

osobowe jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych przez Port Lotniczy Wrocław S.A. w 

celu prowadzenia korespondencji, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji i przebiegu niniejszej 

procedury w tym zawarcia umowy (jeśli dotyczy), oraz z akceptacją warunków wobec przedmiotu 

zamówienia i treści nn. regulaminu. Jeśli dotyczy - Oferent zobowiązany jest wypełnić obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio przekazał w celu ubiegania się o wykonanie zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszej procedury.  

9. Do nn. zaproszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. UWAGA w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy jw. z postępowania wyklucza się: 

1)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy; 

2)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

– wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności Zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy wykluczonego.  

11. Z uwagi na treść pkt. jw., Wykonawca, którego oferta będzie pierwsza w rankingu i zostanie 

zweryfikowana pozytywnie (lub pierwsza po przeprowadzonych negocjacjach lub aukcji – jeśli 

dotyczy), najpóźniej przed zawarciem urnowy złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z 

ww. przepisu – przykładową treść oświadczenia zawiera załącznik 3 do nn. zaproszenia. Jeżeli 

wykonawca podlega wykluczeniu lub nie złoży oświadczenia umowa nie zostanie zawarta. 

Oświadczenie można również złożyć wraz z ofertą. 
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12. W związku z przepisami sankcyjnymi, Wybrany wykonawca jest zobowiązany w całym okresie 

procedury jak również obowiązywania umowy do potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z tego 

tytułu, na każde wezwanie Organizatora, a jeśli złożone w procedurze oświadczenie okaże się 

niewystarczające, również do złożenia innych oświadczeń lub dokumentów w tym zakresie. 

 

 B.  Miejsce, termin i forma składnia ofert:  

  

1. Oferty należy składać wyłącznie w drodze e-mail na adres:  

kw.pw@airport.wroclaw.pl  

  

Zaleca się aby składana w drodze e-mail była załącznikiem do maila zatytułowanego:  

Oferta na dostawę oleju napędowego 6.N.2022 lub Oferta w sprawie 6.N.2022 lub inne wyraźne 

określenie, że mail zawiera ofertę w sprawie jw.  

• zaleca się, aby oferta była skanem dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Oferenta lub 

dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez 

certyfikowanego dostawcę. Jeśli nie jest to możliwe zaleca się przekazanie oferty jako załącznik 

PDF utworzony na komputerze i podpisany imieniem i nazwiskiem Oferenta (na 

komputerze/czytelnie). Jeżeli wymagane jako treść oferty informacje zostaną zawarte 

bezpośrednio w treści podpisanego maila zatytułowanego zgodnie z wymogiem powyżej, mail 

zostanie uznany za ofertę.  

• oferta winna zawierać elementy wymienione w cz. A pkt. 1.  

Uwaga: Organizator nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania w drodze mailowej. Zastrzega 

prawo do zignorowania tego rodzaju korespondencji. Podany powyżej adres służy wyłącznie 

przekazaniu ofert, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.  

Termin, do którego można składać oferty:  

do dnia 27.05.2022 r. do godz. 14:00 

 

2. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób, lub na inny adres e-mail niż podany powyżej nie 

będą rozpatrywane. Organizator nie odpowiada za zaginiecie ofert złożonych w inny sposób niż 

wyznaczony. W nn. procedurze wyboru wykonawcy biorą udział wyłącznie oferty złożone w 

terminie na adres e-mail wyznaczony niniejszym regulaminem. Organizator nie uzna za ofertę 

anonimowych (niepodpisanych) maili. O zachowaniu terminu decyduje moment wpływu maila z 

ofertą na adres Organizatora podany w pkt 1) powyżej.  

3. W związku z przyjętym sposobem składania ofert organizator zapozna się z ich treścią przed upływem 

terminu wyznaczonego powyżej.  

Oferty będą drukowane i składane ad acta bez dokonywania ich oceny. Organizator nie udziela w 

trakcie zbierania ofert informacji o ilości otrzymanych ofert, ich poprawności formalnej oraz o cenach. 

Po upływie terminu składania ofert, oferty złożone w terminie zostaną komisyjnie ocenione.  

Pozycję pierwszą zajmować będzie oferta o największym rabacie.  

4. Po zakończeniu czynności określonej w pkt. 3 ranking z podaniem nazwy Oferentów oraz oferowanej 

ceny zostanie upubliczniony na stronie internetowe Organizatora.  
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5. Jeżeli do upływu składania ofert Oferent postanowi wycofać swoją ofertę przesyła informacje w tym 

zakresie na adres podany do składania oferty z tytułem WYCOFENIE OFERTY oraz w załączeniu 

składa skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wycofaniu oferty z podaniem danych 

jednoznacznie wskazujących na wycofywaną ofertę. Oferta wycofana nie będzie brała udziału w 

postępowaniu.   

6. Z uwagi na przyjętą metodę składania ofert Organizator nie wyraża zgody na zmianę treści ofert w 

drodze mailowej. Do upływu terminu składania ofert Oferent może wycofać ofertę i złożyć nową – z 

zastrzeżeniem pkt. 1) [w:] „Pozostałe zasady (…)” poniżej.  

7. Organizator zastrzega możliwość zmian treści zaproszenia (regulaminu postepowania). Wszelkie 

zmiany ogłoszenia będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.airport.wroclaw.pl [w:]  

„Przetargi”.  

8. Administratorem przekazanych w Ofertach danych jest Port Lotniczy Wrocław.  

9. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych Oferenta w celu wypełnienia przez 

Organizatora czynności wskazanych niniejszym regulaminem oraz w razie wyboru oferty – niezbędnych 

do zawarcia umowy (patrz też pkt. cz. A pkt. 8).  

10. Oferenci, których oferty wpłyną na podany do składania ofert adres e-mail po terminie zostaną 

poinformowani mailowo o niezachowaniu terminu, oferty złożone po terminie nie biorą udziału w 

postępowaniu.  

  

Pozostałe zasady dotyczące ofert:  

1. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie 

wykluczony z postępowania a jego oferty odrzucone.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i w podziale na części oraz ofert wariantowych – oferent, 

który złoży taką ofertę zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.  

3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. Złożenie oferty jest równoznaczne z 

akceptacją terminu związania ofertą.  

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu (ogłoszenia).  

5. Organizator zastrzega możliwość dokonania w ofertach korekty/uznania oczywistych omyłek oraz 

omyłek rachunkowych wraz z konsekwencjami.  

6. Nie przewiduje się uzupełniania ofert, w tym uzupełnienia podpisu.   

7. Oferty złożone w postępowaniu stanowią własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

  

Postępowanie w wypadku zbieżności ceny na pozycji pierwszej (najkorzystniejszej):  

1. Jeżeli z puli złożonych ofert dwie lub więcej oferty będą zawierały tą samą (jednakową) cenę  (na 

pozycji pierwszej w rankingu), pomiędzy tymi Oferentami przeprowadzone zostanie dodatkowe 

zapytanie cenowe dające możliwość obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny lub pozostawienia oferty 

jej bez zmian (czynność ta nie może prowadzić do podniesienia ceny pierwotnie oferowanej; oferent, 

który podniesie cenę pierwotnie oferowaną zostanie wykluczony z postępowania).  

http://www.airport.wroclaw.pl/
http://www.airport.wroclaw.pl/
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2. Jeżeli po opisanym w pkt. 1) powyżej etapie sytuacja nie ulegnie zmianie, Organizator - PLW S.A. - 

może unieważnić niniejsze postępowanie lub wybrać Oferenta, który zaoferował drugą cenę w rankingu 

(z pominięciem identycznych).  

  

Wybór wykonawcy, pozostałe zastrzeżenia:  

1. Jako wykonawca zadania wybrany zostanie Oferent, który złożył prawidłową ofertę i zaoferował 

najkorzystniejszą cenę za 1 m3 produktu. Zamawiający po weryfikacji złożonych ofert zwróci się do 

wybranego wykonawcy o przekazanie oświadczeń i dokumentów wskazanym w pkt. 2 poniżej oraz 

przedstawi wzór umowy.  

2. Wybrany wykonawca na żądanie organizatora przed zawarciem umowy potwierdzi posiadanie koncesji 

(przekaże kopie koncesji potwierdzona za zgodność z oryginałem – dopuszcza się skan) oraz 

umocowanie osoby składającej ofertę do jej złożenia (podpisania) za Wykonawcę (przedstawiając te 

dokumenty organizatorowi zgodnie z wezwaniem) oraz złoży tzw. oświadczenie sankcyjne (patrz. cz. I 

pkt. 10 i 11 zaproszenia), o ile nie składał go wraz z ofertą.  

W razie braku potwierdzenia lub niedostarczenia powyższych, lub braku akceptacji/konsensusu w 

uzgodnieniu umowy, Zamawiający odrzuci ofertę i może zwrócić się do kolejnego wykonawcy w 

rankingu. 

3. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała do upływu tego terminu, a jeśli 

maksymalny przewidziany niniejszym zaproszeniem wolumen wyczerpie się przed upływem 12 m-cy - 

do wyczerpania wolumenu. Nie przewiduje się przedłużenia umowy ponad 12 m-cy w wypadku, gdy nie 

wyczerpano maksymalnego wolumenu w okresie 12 m-cy. 

4. Organizator poinformuje o zakończeniu postępowania (po zawarciu umowy) wskazując podmiot, z 

którym umowa została zawarta (co najmniej imię i nazwisko/firmę wykonawcy), w drodze publikacji na 

stronie internetowej Organizatora. Organizator może odstąpić od tej czynności w całości lub części. 

5. Przewiduje się przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności związanych z procedurą, w tym 

zawarcie umowy w terminie związania ofertą tj. 30-u dni od upływu terminu składania ofert.   

6. Jeśli wybrany wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie przedstawi organizatorowi 

ważnej koncesji przed zawarciem umowy, Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia 

umowy z wykonawcą po jednokrotnym wezwaniu do zawarcia umowy z wyznaczeniem terminu. W 

takim wypadku Organizator zastrzega możliwość zawarcia umowy z kolejnym w rankingu Oferentem 

na warunkach jego oferty (o ile, w razie upływu terminu związania ofertą warunki te zostaną 

podtrzymane), bez ponawiania procedury wyboru kupującego. Sprzedaż przeprowadzona zostanie w 

formule uzgodnionej przez strony.  

7. Jeżeli wybrany wykonawca nie podejmie odpowiednio kroków w celu uzyskania statusu znanego 

dostawcy portu lotniczego przez co zagrożona będzie realizacja świadczenia, organizator może 

odstąpić od już zawartej umowy lub od jej zawarcia bez konsekwencji.  

8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy mimo udzielonego stałego rabatu/upustu cena oferowana bieżąca 

będzie niekorzystna ekonomicznie organizator może odstąpić od już zawartej umowy lub ją 

wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w umowie.   

9. Organizator zastrzega: 
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‒ możliwość unieważnienia nn. postępowania lub odstąpienia od prowadzenia postepowania na 

każdym jego etapie, w tym przed zawarciem Umowy w całości lub części, 

‒ zmiany przewidywanych terminów i zakresów szczególnie w związku z przedłużeniem procedury 

wyboru wykonawcy lub z uwagi na inne czynniki stanowiące racjonalne uzasadnienie dla zmiany, 

‒ możliwość zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy mimo złożonych ofert. 

10. Organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji lub negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty: pierwszą w rankingu lub co najmniej z dwoma na najwyższych pozycjach w rankingu lub ze 

wszystkimi, której przedmiotem będzie wartość rabatu/upustu lub wartość rabatu/upustu i inne elementy 

– w takim przypadku wykonawcy zaproszeni do odpowiednio aukcji/negocjacji poinformowani zostaną 

o zasadach dalszego postępowania odrębnym pismem a czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej 

zostaną przeprowadzone wobec wykonawcy wybranego po aukcji/negocjacjach. 

11. Załącznikami do nn. zaproszenia są: 

1) Przykładowy formularz oferty oraz 

2) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

3) Przykładowe oświadczenie sankcyjne (oświadczenie składa wykonawca, każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, a jeśli dotyczy także podmiot udostępniający zasoby). 

  

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu  

ORGANIZATOR  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 


