
 
Witam, 

Szanowni Państwo w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na zakup paliw 

zwracam się do Państwa ze wstępnymi pytaniami: 

1. Czy  Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu paliw w formie bezgotówkowej przy 

użyciu kart paliwowych, jeżeli tak to proszę o podanie liczby przewidywanych zamawianych 

kart?  

Informujemy, że Paliwowe KARTY FLOTOWE, pozwalające na dokonywanie 

bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw ……….. to propozycja dla 

klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i przynoszący korzyści ekonomiczne 

system tankowania paliw i podstawowej obsługi drogowej samochodów. Posiadacze kart 

flotowych łatwiej i szybciej organizują, a także rozliczają działalność logistyczną swoich 

firm. 

Karta Flotowa wyposażona jest w mikroprocesor, który umożliwia:  

 kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych ………., 

 monitorowanie wartości zakupionego paliwa oraz innych towarów i usług, 

 sprawdzanie stanu licznika kilometrów, 

 elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji, 

 otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku     e-mail. 

Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który 

znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń. 

………………... oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych: 

 kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę 

 kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu 

Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity: 

 liczby dziennych wizyt na stacjach paliwowych 

 ilości zakupionych paliw (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny wyrażony w 

litrach) 

 wartości zakupionych produktów i usług (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny 

wyrażony w PLN) 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty 

(kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru 

konta do księgowania transakcji. 

Karty Flotowe są ważne trzy lata. Po upływie terminu ważności nowe karty wydawane będą 

w ciągu dwóch tygodni od ponowienia wniosku. 

  

Koszt wydania kart wynosi ……..PLN netto, a karty wydawane są w ciągu 15 dni roboczych 

po podpisaniu umowy. 

  

2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informuję że Wykonawca daje możliwość tankowania 

paliwa na swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart 

paliwowych (nie ogranicza lokalizacyjnie do jednej stacji). Czy Zamawiający może 

zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub czasowego 

„wyłączenia” (np. dostawa paliwa) danej stacji Zamawiający będzie dokonywać transakcji na 

innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej (w okresie 

realizacji umowy może zaistnieć ewentualność jej modernizacji. Wykonawca zobligowany 



jest do stałego podnoszenia zarówno standardu jak i bezpieczeństwa stacji, dostosowując je 

do wymagań Unii Europejskiej)? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczanie transakcji w terminie płatności 21 dni liczonych  

od daty sprzedaży przy dwóch okresach rozliczeniowych wskazanych w miesiącu? 

Przy powyższym informujemy, że Wykonawca w celu usprawnienia procesu otrzymywania 

faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury 

sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. 

e-faktura.   

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te 

same dane, co faktura drukowana i zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. 

  

Podstawa prawna: 

  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania 

organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U z 2005 r. nr 133 

poz. 1119). 

  

  

Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji. 

  

Z poważaniem 
  
 


