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                                                                             Starogard Gdański 21.11.2022r. 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                     NA DOSTAWĘ PŁYNU NOXy (AdBlue) DLA MZK 

 

Niniejsze postępowanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański NIP 592-20-45-396 reprezentowana przez      

Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20, 83-200 Starogard Gdański 

Dokładny adres do korespondencji: 

Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20, 83-200 Starogard   Gdański 

Fax do korespondencji w sprawie zamówienia  58 56 252 11 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia  mzk.@mzk.starogard.pl 

Strona internetowa : www.mzk.starogard.pl 

 

2.  Przedmiotem zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa roztworu mocznika 32,5 % o nazwie handlowej NOXy (AdBlue)                    

w ilości 20 000 litrów, spełniającego warunki zawarte w normie ISO 22241-1/-2/-3/-4 w okresie 12 miesięcy. 

Oznaczenie płynu wg Wspólnego Słownika Zamówień : KOD CPV 24950000-8 

3.  Opis przedmiotu zamówienia.  

 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego 20 000 l wodnego roztworu 

mocznika 32,5% o nazwie handlowej NOXy (AdBlue) spełniającego warunki zawarte w normie ISO 22241-1/-2/-3/-4, który 

wykorzystany zostanie  do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotu w spalinach autobusów z  silnikami 

Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR, według norm EURO 4 - autobusy marki Solaris wyposażonych w silnik 

Cummins, EURO 5 – autobusy marki Mercedes oraz autobusy marki AUTOSAN wyposażone w silniki Cummins EURO 6 

eksploatowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim 

3.2. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy nieodpłatnie w ramach dzierżawy zbiornik o pojemności ok. 2 000 litrów 

wyposażony w telemetryczny układ wskazywania poziomu cieczy oraz układ dystrybucyjny składający się z pompy zatapialnej, 

licznika cyfrowego, automatycznego nalewaka oraz 6 metrów węża wydawczego, zwanego dalej" zbiornikiem" przeznaczony do 

magazynowania płynu. Koszt dzierżawy zbiornika Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie podanej w ofercie. Zwrot 

dzierżawionego zbiornika nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy.                                                                                        

 

4.  Termin wykonania zamówienia, wymagania 

4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. 

4.2. Wielkość dostaw cząstkowych i termin (w zależności od potrzeb – za dostawę cząstkową uważa się dostawę ok.1000 litrów 

płynu) będą każdorazowo określane przez Zamawiającego e-mailem, nie później niż 48 godzin  przed terminem  dostawy do 

magazynu Zamawiającego: 

4.3. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 7-14. 

 

5.   Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

 5.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem formularza Zamawiającego i odpowiadać treści niniejszego zapytania 

ofertowego. (załącznik nr.1. do zapytania) 

5.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 

5.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć :  

- kartę charakterystyki oferowanego płynu,  

- certyfikat jakości zgodnie z normą ISO 22241-1/-2/-3/-4 

- oświadczenie z którego wynikać będzie, że oferowany płyn NOXy (AdBlue) może być stosowany w autobusach 

Zamawiającego. Dopuszczenie producenta autobusów: Mercedes, Solaris i Autosan. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu 

oświadczenia, z którego wynikać będzie, że oferowany może być stosowany w autobusach Zamawiającego 

mailto:mzk.@mzk.starogard.pl
http://www.mzk.starogard.pl/


2 

 

5.4.  Do oferty wykonawca winien załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wypis                

z rejestru przedsiębiorców lub aktualnego wpisu w systemie CEIDG, z których wynika umocowanie do podpisania oferty. 

 

6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz zewnętrznej na której należy 

umieścić napis : –„Oferta na zakup oraz dostawę płynu NOXy (AdBlue)” nie otwierać przed 28.11.2022r. godz. 10:10”  za 

pośrednictwem: poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Tczewska 20, 83-200 

Starogard Gdański (pokój 26-sekretariat) w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godz.10.00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.                                                                                                                                                                                 

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych  w Zaproszeniu do składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

7. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym 

zapytaniu i została oceniona jako najkorzystnirejsza w oparciu o podane kryterium wyboru: 

najniższa cena – 100 % 

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być przeznaczona na realizację zamówienia, 

Zamawiający może po wybraniu oferty najkorzystniejszej prowadzić negocjacje dot. ceny z wybranym Wykonawcą. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców drogą elektroniczną  (e-mail)  

9. ZAŁĄCZNIKI 

załącznik nr 1- Wzór formularza ofertowego                                                                                                                                                  

załącznik nr. 2 – projekt umowy                                                                                                                                                     

załącznik nr. 3 - klauzula informacyjna RODO 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                ZATWIERDZAM 

            
                                                                                                                                           DYREKTOR 

                                                                                                                             /-/ inż. Wojciech Szambowski 

 


