
 

 

Otwock, dn. 12.08.2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni 

Szpitala. 

 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego na 

potrzeby kotłowni Szpitala do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody w ilości 

4.500,00 litrów (dm3). 

2) Parametry oleju opałowego: 

a) wartość opałowa – nie mniejsza niż 42MJ/kg, 

b) zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1 %, 

c) temperatura zapału – powyżej 55°C, 

d) temperatura płynięcia – nie mniej niż 20°C, 

e) gęstość w temp. 15°C – 820 - 860kg/m3. 

3) Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-

96024:2011, gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 

2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów 

oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2008), 

4) Dostawa oleju nastąpi z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy 

administracji Szpitala 07:45-15:20 w dzień roboczy, sprzętem umożliwiającym 

dostawę – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać 

odpowiednie dokumenty pozwalające na transport paliw oraz zalegalizowany licznik 

wydawanego oleju opałowego. 

5) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwo jakości na dostarczaną partię 

oleju, potwierdzające określone w pkt 2 parametry paliwa.  

6) W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – 

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła 

produkt, próbki oleju opałowego i skierowania jej do badania do wybranego przez 

siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w 

instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości 

oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw tej instalacji. 

7) Jednostką rozliczeniową jest 1 litr (1 dm3) dostarczonego do zbiorników kotłowni 

oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny  

w temperaturze nalewu. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  21 sierpień 2020 r., 

2. Sposób złożenia oferty: e-mail (sekretariat@zozmswia.pl ) 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl


 

 

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

4. Termin realizacji:  10 dni od dnia podpisania umowy 

5. Faktura VAT:   21 dni od dnia dostarczenia faktury 

6. Załączniki:   załącznik nr 1 – wzór umowy 

załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

załącznik nr 3 – oświadczenia Wykonawcy 

 

 

Dariusz Kołodziejczyk 

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 


