Załącznik nr 1

....................................................
(pieczęć dostawcy)

Oferta na dostawę oleju silnikowego, olejów przekładniowych, smarów i płynów
eksploatacyjnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu ul.
Konfederacji Tatrzańskiej 1a na rok 2021
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000
EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) podejmujemy się
wykonania zamówienia w pełnym zakresie i oferujemy:
I. Olej silnikowy
1. Olej silnikowy marki ………………….………… na bazie mineralnej spełniający normy
SAE 15W 40, API CD/SF przeznaczony do silników z zapłonem samoczynnym również z
katalizatorami z doładowaniem eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji
miejskiej.
Gwarantujemy przebiegi w silnikach z zapłonem samoczynnym z doładowaniem 30.000
km. Olej jest mieszalny ze wszystkimi olejami na bazie mineralnej.
Olej będzie dostarczany sukcesywnie do siedziby zamawiającego w beczkach 200 l.
Cena oleju wraz z opakowaniem.
Cena netto za 1 litr oleju ..................................... zł plus podatek VAT ....................... zł
Wartość netto za 2000 l oleju.............................. zł plus podatek VAT ........................ zł
Wartość brutto za 2000 l oleju ........................... zł
2. Olej silnikowy URANIA DAILY SAE 5W30 przeznaczony do silników z zapłonem
samoczynnym, filtrem cząstek stałych, katalizatorem, oraz doładowaniem
eksploatowanym w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.
Gwarantujemy przebiegi w silnikach z zapłonem samoczynnym z doładowaniem 40.000
km. Olej będzie dostarczany sukcesywnie do siedziby zamawiającego zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Cena oleju wraz z opakowaniem
Cena netto za 1 litr oleju .................................. zł plus podatek VAT ....................... zł
Wartość netto za 200 l oleju............................. zł plus podatek VAT ........................ zł
Wartość brutto za 200 l oleju ........................... zł

3. Olej silnikowy VALVOLINE Prenium blue 8600 – 15w40 spełniający normy CES 20081
do silników euro VI przeznaczony do silników z zapłonem samoczynnym również z
katalizatorami z doładowaniem eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji
miejskiej.
Cena oleju wraz z opakowaniem
Cena netto za 1 litr oleju .................................. zł plus podatek VAT ....................... zł
Wartość netto za 200 l oleju............................. zł plus podatek VAT ........................ zł
Wartość brutto za 200 l oleju ........................... zł .
4. Olej silnikowy SAE 10W 40 spełniający normy ACEAE9 do silników euro VI
przeznaczony do silników z zapłonem samoczynnym również z katalizatorami z
doładowaniem eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.
Cena oleju wraz z opakowaniem
Cena netto za 1 litr oleju .................................. zł plus podatek VAT ....................... zł
Wartość netto za 100 l oleju............................. zł plus podatek VAT ........................ zł
Wartość brutto za 100 l oleju ........................... zł .

Do oferty załączamy wykaz zrealizowanych zamówień w 2019 r i charakterystykę wyrobu
oraz oświadczamy, że proponowany olej nie jest produkowany na bazie olejów
regenerowanych.
Część I a - oleje przekładniowe, smary i płyny eksploatacyjne.
OLEJE NA 2021 r. OLEJE I SMARY

Lp.

Nazwa

Cena
Przewidywana jednostka jednostkowa Wartość
opakowanie
wielkość zakupu
miary
netto 1 l. szt. lub netto
kg

1 Olej hydrauliczny LH 46

200

l

20

2 Olej hipol 15F

100

l

20

3 Boksol 26

90

l

5

4 Płyn hamulcowy R3

10

l

5

5 Płyn hamulcowy DOT-4

30

l

5

6 Smar STP

100

kg

9

7 Smar ŁT 43

80

kg

9

8 Smar grafitowy

5

kg

1

9 WD – 40

100

szt

0,4

płyn chłodniczy
Fleetguard Escompleat
10
CES 14603 wraz z
opakowaniem

200

l

20

11 SEA 75 W 90 API GL 5

20

I

20

10

szt

0,5

200

l

5

400

l

5

1000

l

100

20

l

4

40

l

20

50

l

1

19 SAE 80W90 APIGL-5

60

l

20

20 API-GL4 SAE 75W80

60

l

20

200

l

20

20

szt

1

10

l

5

20

szt

0,5

25 Hipol ATF II E

30

l

5

26 LOTOS ATF III G

20

l

20

80

l

20

160

l

20

12
13
14
15
16

Sprej do styków
(elektronika)
Płyn do spryskiwaczy
letni
Płyyn do spryskiwaczy
zimowy
Płyn chłodniczy
(Borygo-eko) wraz z
opakowaniem
CASTROL VECTON
FUEL SAVER 5W/30

17 Hipol GL5 85W/140
18

Dodatek do oleju
napêdowego (na zimê)

Olej TranSynd ATFCastrol (TES-295, TES21
468) wraz z
opakowaniem
Szampon
22
samochodowy
23 Denaturat
24

Smar do uszczelek
gumowych w spraju

ZF ECOFLUID X
kl.20F,20G
ZF ECOFLUID LIFE
28
kl.20F,20G
27

Razem

Wartość oferty ( część I a) razem wynosi ........................ zł (netto) + podatek VAT .............zł wartość
brutto ..........................zł
Do oferty załączamy wykaz zrealizowanych zamówień w 2019 r i charakterystykę wyrobu oraz
oświadczamy, że proponowane produkty nie są produkowane na bazie olejów regenerowanych.

Wartość dla całej
oferty ( część I + część I a) wynosi................................zł netto
(słownie...........................................................................................zł)plus podatek Vat...............zł, tj.
..............................zł brutto ( słownie:...............................................................................zł brutto)
Oświadczmy, iż wyrażamy zgodę na warunki dostawy określone w zaproszeniu do niniejszego
postępowania.

........................; data ...............................
......................................
(podpis oferenta)

