
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym” 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwany „Zamawiającym” 

Siedziba: ul. Twarda 18, 00 – 105 Warszawa 

NIP 521 390 28 35, REGON 386651770 

Strona: https://pkdp.gov.pl oraz https://bip.pkdp.gov.pl 

tel. 22 699 60 51 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w systemie bezgotówkowym, przy 

wykorzystaniu kart paliwowych (kart flotowych), paliw płynnych oraz produktów i usług na 

potrzeby Zamawiającego.  

2. Dostarczone karty paliwowe (karty flotowe) muszą umożliwiać bezgotówkowy zakup przez 

Zamawiającego innych paliw oraz produktów i usług związanych z obsługą samochodów 

służbowych, w szczególności: płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych, 

kosmetyków samochodowych, mycia i odkurzania samochodów.  

3. Wydane karty paliwowe muszą umożliwiać świadczenie usług na terenie całego kraju, na stacjach 

paliwowych Wykonawcy i/lub stacjach paliwowych współpracujących z Wykonawcą.  

4. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy zamówi 8 000  tysięcy litrów oleju 

napędowego B7 oraz 4 000 litrów benzyny E-5 (Pb-95).Tankowania odbywać się będą na podstawie 

rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy do jej 

wyczerpania. Zamawiający informuje, że podana ilość zamówienia jest wielkością szacunkową                    

i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, a Wykonawca nie będzie żądał 

realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.  

5. Paliwa będące wskazane w przedmiocie zamówienia muszą spełniać normy obowiązujące                       

w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Adres stacji paliw na której dokonano zakupu. 

Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na każde 

wezwanie Zamawiającego.  

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bez pobierania opłaty wydał i dostarczył 4 karty 

paliwowe (karty flotowe), umożliwiające w systemie bezgotówkowym zakup paliwa u operatorów 

stacji paliw bez pobierania za nie opłat dodatkowych, z których trzy Zamawiający w dniu zawarcia 

umowy zgłosi do Wykonawcy celem przypisania ich do obecnie używanych przez Zamawiającego 

pojazdów służbowych.  

7. Pozostała, jedna karta paliwowa (dodatkowa) zostanie wydana na tzw. okaziciela, na dowolny 

rodzaj paliwa.  

8. Wydane karty otrzymają termin ważności na cały okres obowiązywania umowy.  

9. Karty paliwowe muszą być zabezpieczone kodem PIN.  

 

10. Bezpośrednio po zawarciu umowy w terminie do 2 dni roboczych od daty wysłania kart 

paliwowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kod PIN do karty przyporządkowanej do 

pojazdu służbowego, którego numer rejestracyjny zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.                                  

W przypadku kolejnych kart, przekazanie kodu PIN nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego takiego zapotrzebowania.  

https://pkdp.gov.pl/
https://bip.pkdp.gov.pl/


11. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty paliwowej, Wykonawca po telefonicznym lub 

pisemnym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego dokona natychmiastowego zablokowania 

karty paliwowej (zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie, gdy doszło do połączenia  

ze wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonicznym czynnym całą dobę 7 dni w tygodniu 

lub gdy wiadomość została wysłana na wskazany adres mailowy przez Wykonawcę). Od momentu 

dokonania zgłoszenia o zaginięciu lub kradzieży karty paliwowej przez Zamawiającego, za użycie 

karty przez osoby nieuprawnione oraz wynikłe z tego tytułu szkody obciążony zostanie 

Wykonawca.  

12. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty paliwowej Wykonawca wyda 

niezwłocznie, na pisemny lub wysłany e-mailem wniosek Zamawiającego, nową kartę paliwową 

wraz z nowym kodem PIN w terminie do 5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego w/w 

wniosku. Przekazanie kodu PIN nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania karty 

paliwowej.  

13. W przypadku, gdy zapłata kartą paliwową nie będzie możliwa z przyczyn technicznych,  

(np. awaria terminala), o czym użytkownik karty zostanie poinformowany dopiero po zatankowaniu 

paliwa, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość dokonania transakcji bezgotówkowej. 

Propozycje rozwiązania takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz  

z podpisaniem umowy, np. w oparciu o regulamin Wykonawcy dotyczący użytkowania kart 

paliwowych.  

14. Wykonawca bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego wyda duplikat nieprawidłowo 

funkcjonującej karty. Za kartę, która uległa zniszczeniu/zablokowaniu z winy Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci opłatę zgodną z cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma 

obowiązek wydać ją Zamawiającemu do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego 

zapotrzebowania.  

15. Każdorazowo sprzedaż paliwa oraz innych produktów i usług będzie dokonywana po cenie 

obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy 

uwzględnieniu stałego rabatu wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto.                            

Ww. rabat będzie stały i niezmienny w czasie całego trwania umowy.  

16. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie 

faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw oraz produktów i usług. Dokonywane 

zakupy rozliczane będą raz w miesiącu za okres od 1 do ostatniego dnia miesiąca na podstawie 

transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Wykonawca będzie prowadził ewidencję 

zakupionego paliwa przez każdy z pojazdów Zamawiającego – w systemie elektronicznym,  

za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do każdego pojazdu.  

17. Każda karta będzie rejestrować:  

a) datę i czas przeprowadzenia transakcji,  

b) rodzaj zakupionego paliwa,  

c) ilość zakupionego paliwa,  

d) zakup produktów i usług,  

e) adres stacji paliw, na której dokonano zakupu, bądź wykonanej usługi.  

 

18. Rozliczenie zakupów dokonanych w ramach umowy będzie realizowane na podstawie raportu 

tankowań, załączonego do wystawionej faktury. Raport tankowań załączony do faktury musi 

zawierać:  

a) datę przeprowadzonej transakcji,  

b) nr rejestracyjny pojazdu,  

c) nr karty paliwowej,  

d) rodzaj i ilość zakupionego paliwa/innych produktów i usług.  

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / UMOWY  

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

 



4. WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI  

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek 

oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.  

 

2. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie, 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej 

faktury.  

 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

1. Łączna cena brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i służyć będzie jedynie do porównania ofert złożonych                                   

w przedmiotowym postępowaniu.  

 

2. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  

3. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę,                            

a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne rabaty.  

4. Wykonawca określi cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Podstawą do porównania ofert, będzie łączna wartość brutto oferty.  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie 

obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które 

świadczą usługi zakupu paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług, w systemie 

bezgotówkowym przy wykorzystaniu kart paliwowych (kart flotowych) oraz posiadające stacje paliw 

czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu i wyposażone w system bezgotówkowego zakupu paliw.  

 

7. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W POSTĘPOWANIU  

 

Ofertę należy sporządzić w następujący sposób:  

1. Formularz oferty wypełnić zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego.  

2. Do Formularza oferty należy załączyć:  

1) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu 

do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu 

do tego rejestru, Zamawiający akceptuje także wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru 

Sądowego odpowiadający treści odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego), Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, szczególności rejestrów publicznych                     

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne;  

2) Dokument potwierdzający posiadanie koncesji na obrót paliwami, wydany przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, bądź dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, 



który emituje, przekazuje karty paliwowe na mocy umowy/-ów współpracy z podmiotem/-ami 

posiadającymi aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy                   

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które świadczą usługi zakupu paliw płynnych, materiałów 

eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług, w systemie bezgotówkowym przy wykorzystaniu paliwowych 

(kart flotowych);  

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 

zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim.  

4. Formularz oferty oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy lub umocowaną(e) przez tę/te osobę(y) do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie pełnomocnictwa. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty                                       

i załączników) lub dokument elektroniczny podpisaną za pomocą podpisu elektronicznego 

(zaawansowanego lub kwalifikowanego), podpisu zaufanego lub elektronicznym podpisem osobistym 

przez osobę upoważnioną na adres urzadkomisji@pkdp.gov.pl.  

2. Wiadomość należy zatytułować „Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na 

potrzeby Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.” 

3. Termin składania ofert upływa w dniu: 13.12.2022 r. o godz. 11:00 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania oceny oferty, jeżeli zostanie ona złożona po 

terminie, o którym mowa w pkt 9.3.  

6. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu, które będą spełniały warunki 

określone w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.  

7. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres e-mail, tj.: urzadkomisji@pkdp.gov.pl  

8. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych ze składaniem ofert: Monika 

Kaliszczak – Delewska, tel. 699 60 52, email: urzadkomisji@pkdp.gov.pl. 

10. KRYTERIUM OCENY OFERT: 100% oferowana cena brutto 

11. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz 

finansowych. 



4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

13. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

- administratorem danych osobowych jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków 

czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego do lat 15 

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa; 

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 4 oraz art. 266 w zw. z art. 222 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.); 

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 

lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w sytuacjach gdy źródłem 

finasowania są środki zewnętrzne długość przechowywania danych określa umowa dofinansowująca 

projekt; 

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

- w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

- Posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

- nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający 

przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku  



z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego 

udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa  

w art. 14 ust. 5 RODO.  

 

 

Zostaną Państwo poinformowani w przypadku wyboru Państwa oferty. 
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