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Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
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NIP 698- 10-04- l52, ids 410250716
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Zarząd Stadniny Koni Racot Sp. z o.o. w Racocie, woj, wielkopolskie zwraca się z prośbą
o złozenie oferty na dostawę od 1 stycznia do 3,1 grudnia 2017 r. oleju napędowego na potrzeby
Spółki.

Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego do
zbiorników stacji paliw Stadniny Koni Racot Sp, z o,o, w ilości 200 tysięcy litrów,

Zamawiający informuje, ze podane ilości paliwa są szacunkowe, Przedmiot zamowienia
będzie odbierany Wzez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, poprzez
dostawę huńową do zbiornikow zlokalizowanych w miejscowościach Racot, przy ulicy Tadeusza
Kościuszki 10 oraz Przysieka Stara ll pod numerem 27." Dostawy jednorazowe obejmowały będą nie mniej niz 5 tysięcy litrów i wykonywane będą
na podstawie złozonych zamówień składanych nie póżniej niz na dwa dni przed planowaną
dostawą za pośrednictwem poczty elektronicznej, średnio dwa razy w miesiącu, Dostawa
zamówienia będzie realizowana autocysternąz licznikiem na koszt dostawcy,

Paliwo musi posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z polskimi wymaganiami
jakościowymi dla paliw ciekłych oraz aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie,

Kryterium oceny zlożonej ofeńy będzie marża lub upust w stosunku do ceny netto za
1 m3 (1000 litrów) oleju napędowego ogłaszanej wdniu kolejnych dostaw na stronie internetowej
PKN oRLEN,
Płatność za dostarczane paliwo będzie zrealizowana w następujących terminach:

. za paliwo dostarczone w terminie od 1 stycznia 2017 do 31 lipca 2017 r. w terminie
płatności 31.08.2017 r.

. za paliwo dostarczone w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. w terminie 30 dni od

dnia dostawy.

Termin i miejsce składania ofeń: do 30.12.2016 r. w formie pisemnej oferty w sekretariacie
Spółki, Racot ul. Dworcowa 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stadninakoni@racot.p|
w formie skanu oferty.

Blizsze informacje telefoniczne: 607 606 863.
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Zarząd Spółki:
Andrzej Jęcz
KRS nr 0000085336
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
lX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 6,191 ,500 zł
Numer rachunku:
Bs 12 8666 0004 0,100 0970 2000 0001
lNG 89 1050 1520 1000 0090 3021 1024


