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Bydgoszcz, data 09.01.2019 

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU 

Zamawiający: 
Partner projektu: 
Auto Jazda Justyna Juszczak 
ul. Lipowa 8, 86-031 Żołędowo 
adres biura do składania ofert: ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz 

 

Na podstawie procedury wyłaniania wykonawców zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami dla 
projektu „Kwalifikacje na miarę XXI wieku!”, RPKP.08.02.01-04-0057/17 w dniu 09/01/2019 
dokonano porównania zebranych ofert. 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych w ilości około 7.350 litrów (siedem tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt litrów). 
 

Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych (PN) 
oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). 

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.). 

Rozliczenie zakupionego paliwa będzie odbywać się będzie w oparciu o ilość paliwa wykazaną przez 
zalegalizowane urządzenia Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.  

Zamawiający dopuszcza magazynowanie paliwa we własnych zbiornikach. 
Zamawiający wymaga aby stacje paliw Wykonawcy, na których będą tankowane pojazdy znajdowały się w 

granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy. 
 

2. Podmioty, którym przedłożono zapytanie o cenę: 

Lp. Nazwa podmiotu: 

1) Shell Polska Sp. z o.o. 

2) PKN Orlen S.A. 

3) Circle K Polska Sp. z o.o. 

Rozeznanie rynku w dn. 29/12/2018r. upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://autojazda.com.pl/mlodzi-wyksztalceni-darmo-prawko-c-i-d/ 

3. Przebieg procesu rozeznania rynku : 

Wybranym podmiotom przedłożono Formularz z rozeznania rynku. Przedmiotem rozeznania rynku był zakup 
oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych. Celem procesu rozeznania rynku było uzyskanie 
informacji dotyczących oferowanego przez wybranych sprzedawców kosztu wykonania usługi sprzedaży, czyli 
proponowanej ceny brutto. Rozeznanie rynku dotyczące oferowanego kosztu usługi sprzedaży, będzie podstawą 
do wyznaczenia sprzedawcy. 

4.  Wartość zamówienia i podstawa jej ustalenia: 

Wartość zamówienia wynosi poniżej 50.000,00 zł netto i jednocześnie przekracza kwotę 20.000,00 zł neto 
kosztów kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
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kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, procedurę rozeznania rynku. Otrzymano 3 oferty od 
podmiotów wykonujących  tego rodzaju sprzedaż.  

5. Podstawa ustalenia wartości zamówienia: 

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie budżetu projektu związanego z wykonaniem w/w zakupu na 
kwotę około 37.485,00 zł (7350l x 5,10zł/l – średnia bieżąca cena rynkowa). 
6. Ustalenia: 

Na niniejsze zapytanie o cenę odpowiedziały 3 podmioty. 

Lp. Nazwa podmiotu Data wpływu 
oferty 

Cena  oleju 
napędowego w zł/l 
z dnia rozeznania 

rynku 

1) Shell Polska Sp. z o.o. 08.01.2019 5,08zł 

2) PKN Orlen S.A. 08.01.2019 5,15zł 

3) Circle K Polska Sp. z o.o. 08.01.2019 5,08zł 

 

Na podstawie złożonych ofert stwierdza się, że rynkowa wartość przedmiotu niniejszego rozeznania rynku 
kształtuje się na poziomie 5,08-5,15 zł/l.  

Najniższą bieżącą (dzienną) cenę jednostkową oleju napędowego 5,08zł/l przedstawił Shell Polska Sp. z o.o.. 

Uzasadnienie wyboru: 

Podmiot  Shell Polska Sp. z o.o. zaoferował sprzedaż oleju napędowego o najniższej cenie jednostkowej. Oferta 
spełniła wymagania określone w rozeznaniu rynku oraz we wcześniejszym zapytaniu ofertowym i  jej wybór 
rokuje na prawidłowe wykonanie zadania.  

7. Prace nad realizacją zamówienia prowadził: 

Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Podpis 

1. Anna Kotlewska Kierownik Projektu  

2. Mirosław Kowalski Specjalista ds. sprawozdawczości  

 

8. Protokół o udzieleniu zamówienia zatwierdził: 
 

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

Podpis osoby/osób reprezentującej Zamawiającego 

9. Załączniki: 
 

a. Oferty cenowe przedłożone przez poszczególne podmioty; 3szt. 
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