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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

na dostawę  paliw do kontenerowej stacji paliw lotniczych KSP 

LM  na Lotnisku Mielec /konkurs ofert / 

 
I . Zamawiający: 

 

LOTNISKO MIELEC Sp. z o. o. 

ul. Lotniskowa 30 

39 – 300 Mielec 

NIP 817 – 13 – 96 - 434 
 

II.  Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw lotniczych dla Lotniska Mielec wg 

bieżących potrzeb począwszy od kwietnia 2019   przeznaczonych  dla zaopatrzenia w 

paliwa statków powietrznych korzystających z lotniska w Mielcu. 

2. Miejsce dostawy – Lotnisko Mielec ( adres j.w) – kontenerowa stacja paliw. 

a) Przedmiotem dostawy będą paliwa lotnicze  

b) JET A-1 wg ZN- ORLEN-18 „Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1” 

c) AVGAS 100LL  wg WT-09/OBR PR/PD/48 „Benzyna lotnicza AVGAS 100LL” 

3. Kontenerowa stacja paliw KSP LM na Lotnisku Mielec stanowi dwupłaszczowy 

zbiornik o sumarycznej pojemności 30 m3, podzielony na 2 komory : 

- 20 m3 - komora przeznaczona dla paliwa AVGAS  100LL 

- 10 m3 - komora przeznaczona dla paliwa  JET A-1 

 

III. Przepisy związane  

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 243 poz. 2441z 2004r. z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz.815 z 2016r.). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu 

tej kontroli (Dz. U. Nr 3 poz. 13 z 2008r.). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 w sprawie wymagań dla 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 

wybuchowej (Dz. U. poz.817 z 2016r.) 

 

IV.  Warunki uczestnictwa: 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą ważną ofertę .   

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, ceny podane w PLN. 

3. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin 

    składania ofert. 

 

V.  Opis przygotowania oferty: 

 

1. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze i podpisana przez 

upoważnionych przedstawicieli Oferenta. 
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2. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta powinny być 

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. 

3. Oferta powinna zawierać : 

- ceny obydwu rodzajów paliw bez akcyzy oraz z akcyzą  

- terminy dostaw od daty zamówienia  

- minimalne i maksymalne ilości dostaw paliw uwzględniające pojemność komór KSP 

- potwierdzenie spełniania wymagań technicznych przez oferowane paliwa  

- zapewnienie dostarczania atestów jakościowych dla każdej dostawy   

- gwarancje jakościowe 

- warunki płatności – min 30 dni 

      4.   Załączniki : 

       - Kopia koncesji na obrót paliwami ciekłymi 

       - Kopia KRS/zezwolenie na prowadzenie działalności 

       - Rejestracja VAT   

       - Nr NIP      

5.Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na    

    Zamawiającego  z napisem „ Oferta na dostawę paliw lotniczych” 

6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem,  że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu się Oferenta przed upływem terminu składania ofert. 

7. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania 

ofert. 

 

VI  Termin ważności oferty: 

 

Okres ważności oferty wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się po upływie terminu 

składania ofert. 

 

VII.  Miejsce i termin składania ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. 39 – 300  

Mielec, ul. Lotniskowa 30 ( na terenie lotniska) w terminie do 29.03.2019 r 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone. 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert spełniających warunki określone w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

VIII.  Miejsce i czas otwarcia ofert: 

 

1. Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Spółki w dniu 02.04.2019 r 

2. Wybór ofert odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap – będą sprawdzane wszystkie oferty na zgodność ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, oferty zostaną dopuszczone do drugiego etapu lub odrzucone. 

II etap – z Oferentami, których oferty zostały dopuszczone do II etapu prowadzone będą 

negocjacje w celu doprecyzowania warunków zamówienia/dostawy. 

3. W negocjacjach w ramach II etapu mają uczestniczyć przedstawiciele Oferenta 

upoważnieni do składania oświadczenia woli w jego imieniu. 

4. Oferta Oferenta, która będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia Zamawiającego 

zostanie wybrana i zatwierdzona do realizacji przez Zarząd Spółki LOTNISKO 

MIELEC  Sp. z o.o. 

5. Zaoferowane warunki będą wiążące i ostateczne. 
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6. Po wybraniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki najkorzystniejszej oferty nastąpi 

podpisanie umowy szczegółowej. 

7. O wyniku wyboru oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

8. Niniejsze postepowanie ma charakter konkursu ofert. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo unieważnienia wyboru ofert na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 

 

IX  ADRES :  LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. 

                                  39 – 300 Mielec 

                         ul. Lotniskowa  30 

                          

                        Kontakt: 

Tadeusz Jarosz  

Tel.: 17 788 72 68 

Tel. kom.: 503 023 389 

Email: tadeusz.jarosz@lotniskomielec.pl 
 

 

 


