
Załącznik nr 1 

………………………………….. 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

Stołeczne Centrum  
Opiekuńczo -Lecznicze Spółka z o.o. 
ul. Mehoffera 72/74 
03-131 Warszawa 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWO – CENOWY  
 

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu dla Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 
 
Dane Wykonawcy 

Pełna nazwa …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Dokładny adres:  

miejscowość………………………………………………………………………………..…………… 

ul……………………………………………………… tel. ………………………….. 

e-mail……………………………………………………………… 

Numer wpis do  rejestru sądowego/ ewidencji działalności gosp. …………………………… 

NIP………………………………………… 

Regon……………………………………. 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………...…… 

Adres: ………………………………………………………………………………………….………… 

nr telefonu: …………………………………………………………………………………………..…… 

nr faksu: …………………………………………………………………….……………….…………… 

e- mail: ……………………………………………………………………………….…………………  

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY ( ujawnione w rejestrze 

 lub ewidencji ) 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………...…… 

pełniona funkcja ……………………………………………………………………………….……………..………….… 

*- niepotrzebne skreślić 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

 

Asortyment Ilość  Cena 1 litra 

paliwa  

brutto w zł 

Całkowita wartość 

zamówienia brutto   

1 2  3 (kol 2 x kol 3) 



Olej napędowy  4550   

Benzyna bezołowiowa Pb 95 3100   

Razem wartość zamówienia brutto   

Stawka VAT  …………..% 

 
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 
3. Adres stacji paliw Wykonawcy leżącej najbliżej siedziby Zamawiającego tj. w Warszawa przy  

ul. Mehoffera 72/74.  Adres stacji:…………………… 
 

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 
od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

 
5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami przedmiotu zamówienia i warunki te 

przyjmuję bez zastrzeżeń.  
 

 
 
 
................................., dnia ................................ 

       
                                                                                                ......................................................... 

                                                                             pieczątka/i imienna/e  i podpis/y upoważnionego/ych 
przedstawiciela/i wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Załącznik Nr 2 
 

PROJEKT 
Umowa nr            /2017 

 
zawarta w  dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  
Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, wpisaną  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000456064,  REGON 146613264, NIP 524-27-58-370, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, zwaną 
dalej "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez:  
 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
 
Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami). 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów 
służbowych i sprzętu dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. Zakup paliwa 
będzie dokonywany na  stacjach zlokalizowanych na terenie Warszawy, w tym na terenie Dzielnicy 
Warszawa - Białołęka przy pomocy kart paliwowych/flotowych umożliwiających zakup 
bezgotówkowy, na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert stanowiącym 
integralną część umowy (Załącznik nr 1 do umowy). 

2. Wykaz użytkowanych przez Zamawiającego pojazdów oraz sprzętu zawiera Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów i sprzętu może ulec zmianie. 

3. Wykaz firmowych stacji paliw Wykonawcy na obszarze Dzielnicy Warszawa-Białołęka zawiera 
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).  

5. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami). 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, o każdej 
zmianie statusu prawnego firmy, a w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego czy 
układowego. 

7. Wykonawca wyda Zamawiającemu 2 szt. płatniczych kart paliwowych/flotowych, po jednej dla 
każdego pojazdu wymienionego w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

8. Karty paliwowe, umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw na wskazanych w  Załączniku nr 3 
stacjach paliw, zostaną wydane Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia 
przez Zamawiającego u Wykonawcy pisemnych wniosków o wydanie kart. Wzór wniosku o 
wydanie karty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

9. Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego pojazdu służbowego Zamawiającego 
Wykonawca nie pobiera opłaty. 



10. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy niezwłocznie każdy przypadek                                                                 
kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej  

11. Wykonawca jest zobowiązany do zablokowania utraconej lub zniszczonej karty paliwowej w ciągu 
12 h od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca wyda duplikat lub dokona wymiany zniszczonej  karty paliwowej na nową, nie później 
jednak niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 Opłata nie może 
przekroczyć 20 zł brutto z 1 kartę. 

13. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca odpłatnie wyda bezgotówkowe płatnicze karty paliwowe 
do nowo zakupionych pojazdów służbowych Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty złożenia 
stosownego wniosku.  

14. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi 
Wykonawca. 

§ 2. 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2017 r.  
2. Strony umowy postanawiają, że umowa przestanie obowiązywać w momencie wykorzystania 

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.  
3. Strony  postanawiają że w przypadku nie wykorzystania w całości wartości umowy można będzie 

zawrzeć aneks do umowy przedłużający jej termin  
4. Aneks wymaga formy pisemnej.  
 

§ 3 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie, którego roczna wartość będzie nie wyższa niż: 

 brutto: ……………………….. zł, słownie:     ………….………………….…..    zł i …/100,  

 w tym podatek VAT 23% w wysokości:  ………….zł słownie: …………………….zł i../100,  

 netto w wysokości: ………… zł, słownie: ………………………….…….zł i …./100. 
Cena jednostkowa za 1 litr oleju napędowego wynosi………………… zł brutto oraz cena jednostkowa 
za 1 litr benzyny bezołowiowej PB 95 wynosi ……………….. zł brutto i są niezmienne przez cały okres 
trwania umowy.  

2.     Strony umowy ustalają dla transakcji bezgotówkowych następujące okresy rozliczeniowe: 
- od 1 do 15 dnia danego miesiąca; 
- od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca. 

1. Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych następować będą na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę, płatnych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 
wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na 
wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 

2. Wykonawca do każdej wystawionej faktury dołączy szczegółowy wykaz wartości sprzedanych 
paliw oraz specyfikację dokonanych transakcji bezgotówkowych przez Zamawiającego, 
zawierający co najmniej następujące dane: 

1) rodzaj zakupionego paliwa, 
2) numer rejestracyjny pojazdu, 
3) ilość i cenę zakupionego paliwa, 
4) datę zakupu, 
5) adres stacji paliw, na której dokonano transakcji 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

 
 
 



 
 

§ 4 
KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:   
a) za dostarczenie paliwa o jakości niezgodnej z postanowieniami umowy potwierdzone przez 

niezależnie przeprowadzone badania laboratoryjne  w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej, lecz nie 
później niż 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania w wymaganym 
terminie kara będzie potrącona z bieżących płatności.  

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody 

 
 

§ 5 
ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

przypadku: 

a) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa potwierdzonej przez niezależnie 

przeprowadzone badania laboratoryjne; 

b) zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży paliwa na określonych w umowie warunkach; 

c) zostanie ogłoszona upadłości lub rozwiązanie firmy wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana 

okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy będzie: 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy będzie; 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany umowy.  
3.      Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych, o jakich mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem uznania 
korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za doręczoną.  

4.     Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną w 
dniu: 

1) dokonania pierwszej adnotacji od odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji 
równoważnej), 

2) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 
3) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za pośrednictwem 

faksu. 
5.    Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, 

niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.  



 
§ 7 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. (tj. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

§ 10 
KLAUZULA JAWNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.), która podlega udostępnianiu w 
trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu 
przepisy ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 
101 poz. 926 z  późn. zm.). 

 
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 
 
 
   

       

                                                               

Załączniki: 
 

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy z dnia……………………. 
Zał. Nr 2 - Wykaz samochodów służbowych. 
Zał. Nr 3 - Wykaz stacji paliw. 

 
 


