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Kraków, 04 marca 2020 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest: 
„Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych MARR S.A. wraz z kartami do 
dokonywania płatności bezgotówkowych.” 
 
I Zamawiający 
Zamawiającym jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. 
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków. Spółka wpisana jest  do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 
0000033198, NIP 676-005-88-47, REGON: 350239017. Kapitał zakładowy 87 675 000 PLN, kapitał 
wpłacony 87 675 000 PLN (dalej MARR S.A. lub Zamawiający). 
 
II Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych 

MARR S.A. oraz produktów pozapaliwowych (takich jak m.in. płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy 
itp.)  w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie całej Polski. 

2. Wykonawca wystawi i dostarczy bezpłatnie aktywowane karty flotowe Zamawiającemu. Na dzień 
ogłoszenia zapytania Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 7 sztuk aktywowanych kart 
flotowych. Każda z kart będzie przypisana indywidulanie do konkretnego pojazdu. Daną 
identyfikacyjną pojazdu będzie jego numer rejestracyjny. Ilość wystawionych i użytkowanych kart 
flotowych może ulec zmianie ze względu na potrzeby Zamawiającego, w szczególności w przypadku 
zwiększenia ilości samochodów służbowych Wykonawca bezpłatnie przekaże Zamawiającemu 
dodatkowe aktywowane karty flotowe. 

3. Szacunkowa ilość paliwa jaka zostanie zakupiona w trakcie trwania zamówienia to: 
 

l.p. rodzaj paliwa 
Szacowana 

Ilość roczna* 
Szacowana ilość  

24 miesiące* 

1  benzyna bezołowiowa Pb95  6 000 l 12 000 l 

2 olej napędowy 2 000 l 4 000 l  

 
* ilość planowanego zakupu paliwa ma charakter wyłącznie szacunkowy, służący Wykonawcy do 
przygotowania szczegółów oferty; nie stanowi ona powstania zobowiązania po stronie Zamawiającego, 
w szczególności do zakupu szacowanej ilości paliwa i nie może być źródłem roszczenia w tym 
przedmiocie, ani roszczenia odszkodowawczego za niezrealizowany zakup. 
 
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.04.2020 

roku przez 24 miesiące lub do wyczerpania szacowanej maksymalnej ilości paliw. 
 

5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09100000-0 paliwa, 09132100-4 benzyna bezołowiowa, 
09134100-8 olej napędowy 
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III Wykonawca i jego obowiązki 
1. Wykonawca musi posiadać (wraz z partnerami działającymi na podstawie umowy franczyzy) min. 300 
stacji na terenie Polski w tym min. 25 stacji paliw na terenie województwa małopolskiego, w tym min. 
15 na terenie miasta Krakowa. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego paliw o jakości zgodnej z 
rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie jakości paliw ciekłych 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.). 
3. Wykonawca zapewni możliwość realizacji zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca  w formie  
transakcji bezgotówkowych na terenie Polski.   
4. Wykonawca  wystawi jedną zbiorczą fakturę VAT jeden raz w miesiącu (okres rozliczeniowy) za 
wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w tym okresie. Płatność nastąpi w terminie 14 dni na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Do każdej faktury dołączone zostanie zestawienie zawierające w szczególności: 
a) daty transakcji, 
b) rodzaj i ilość wydanego paliwa, 
c) numer rejestracyjny pojazdu 
indywidualnie dla każdej karty. 
 
IV Sposób i termin składania ofert 
1. Oferty należy składać poprzez przesłanie w formie elektronicznej wypełnionego formularza oferty 
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres pawel.sendur@marr.pl w terminie do dnia 
12.03.2020 r. do godziny 12:00. W temacie wiadomości proszę wpisać: „Oferta – sprzedaż paliw 
płynnych do samochodów służbowych MARR S.A. wraz z kartami do dokonywania płatności 
bezgotówkowych.”. 
2. Wszystkie kwoty stanowiące wartość oferty powinny być kwotami brutto. Powinny być one wyrażone 
w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
V Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

1. Cena oferty C- 60% 
2. Termin płatności faktury VAT- 40% 

 
ad. 1 - Kryterium „Cena – 60%” 
 
Sposób obliczania odbędzie się wg następującego wzoru: 

C= [(Cmin  /C bad) x 100]  
gdzie: C – ilość punktów oferty  
C min – najniższa całkowita cena brutto spośród badanych ofert, niepodlegających 
odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym 
etapie badania i oceny ofert 
C bad – całkowita cena brutto oferty badanej  

 

Całkowita cena oferty brutto jest ceną ostateczną i posłuży do porównania ofert oraz będzie 
maksymalnym możliwym wynagrodzeniem z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.  

Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN - polskich złotych. 

Cenę oferty brutto należy tak skalkulować, aby obejmowała wszystkie wydatki Zamawiającego, jakie 
zostaną poniesione przy realizacji niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT, cła i innych 
opłat w tym  wydania i użytkowania kart paliwowych przez Zamawiającego oraz ewentualnych rabatów. 

Cenę oferty brutto należy wpisać do tabeli zamieszczonej w Formularzu oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji występujących w Formularzu oferty. Dla 
porównania ofert w tym zapytaniu Wykonawca musi wpisać do Formularza oferty cenę jednostkową 
brutto 1 litra danego rodzaju paliwa  jako średnią ceną detaliczną brutto danego rodzaju paliwa wg 
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cen obowiązujących u producenta tego paliwa na dzień ogłoszenia przedmiotowego zapytania,                            
tj. 04.03.2020 roku i obowiązującą na obszarze miasta Krakowa.  

Wykonawca podaje także wysokość rabatu w PLN, który nie podlega zmianie w trakcie trwania 
umowy i jest jednakowy dla każdego rodzaju paliwa.  

Ad. 2- Termin płatności – 40%  

Przez pojęcie „termin płatności” należy rozumieć liczbę dni kalendarzowych. Wykonawca winien 
wskazać w formularzu oferty termin płatności, który nie może być krótszy niż 21 i nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
Punktacja będzie przyznawana wg następującego wzoru: 
T= (Ta : Tb) × 40 
gdzie: 
Ta – termin płatności oferty badanej  
Tb – najdłuższy termin płatności oferty spośród zakwalifikowanych ofert  niepodlegających odrzuceniu 
i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny 
ofert 
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ranking punktów uzyskanych przez każdego 
z Wykonawców. 
 
Końcową ocenę oferty będzie stanowić suma punktów przyznanych w każdym z kryteriów: 

Pk = C + T 
gdzie: 
Pk – punktacja końcowa; 
C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”; 
T – liczba punktów przyznana w kryterium „termin płatności”. 
   
2. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według 

zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania 
oraz uzyska największą ilość punktów. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia tak sam bilans ceny i terminu płatności, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
VI Kontakt 
W przypadku pytań związanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Pawłem Sendurem 
mail: pawel.sendur@marr.pl 
 
VII Informacje dodatkowe 
1. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i wynosi poniżej równowartości 30 000 
euro. 
2. W związku z informacją wyrażoną w pkt. 1 niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie 
ustawy – prawo zamówień publicznych. 
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. do zawarcia umowy i nie może być podstawą roszczenia o jej zawarcie. 
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5. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na 
oferty jak i do nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. 
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 
 

Zastosowanie RODO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
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 Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, www.marr.pl, e-mail: 
admin@marr.pl 

▪ administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@marr.pl  lub pisemnie 
na adres siedziby administratora (jak wyżej); 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” i lit. „f” RODO w celu 
związanym z postępowaniem „Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych MARR S.A. 
wraz z kartami do dokonywania płatności bezgotówkowych.” 
 

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z 
dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz 
instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia 
środków publicznych).;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie 
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 10 pełnych lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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 (podanie danych dobrowolne, ale konieczne do udziału w 
postępowaniu);   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2; 
− 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 3;   
− 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; 

 
1  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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 
3 Wyjaśnienie: 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 
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− 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.   

 
 
 
VIII Umowa 
1. Umowa sprzedaży paliw płynnych do samochodów służbowych MARR S.A. wraz z kartami do 
dokonywania płatności bezgotówkowych powinna zostać zawarta w formie pisemnej. 
2. Umowa sprzedaży paliw płynnych do samochodów służbowych MARR S.A. wraz z kartami do 
dokonywania płatności bezgotówkowych nie ma charakteru wyłącznego. Pomimo jej zawarcia, MARR 
S.A. zastrzega sobie prawo do równoległego lub późniejszego zawarcia umowy o podobnej treści z 
innym podmiotem z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 ze zm.). 
 
IX Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. formularz oferty 
 
 


