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Wg rozdzielnika

dot: realizacji postępowania na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów,
dla Politechniki Gdańskiej ZP/231/0551D10

W dniu 12.03.2010

r została

podpisana

umowa

na dostawy

jachtów i sprzętu

paliw płynnych

z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku przy ulicy
Chemików 7,09-411

Płock.

W związku z powyższym jednostki organizacyjne, które zgłosiły zapotrzebowania
dostawę paliw płynnych do samochodów, jachtów i sprzętu dla Politechniki
do zamówienia wspólnego

przeprowadzonego

odbiorze kart paliwowych mają obowiązek

przez Dział Zamówień

na

2010/2011 r

Publicznych po

korzystać ze stacji paliw PKN ORLEN S.A

akceptujących karty flotowe wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
Osobą odpowiedzialna za realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy jest pan
Arkadiusz Malinowski tel: (24) 365 - 52 -92.
Karty paliwowe będą umożliwiały bezgotówkowy zakup paliwa, przez całą dobę, przez
siedem dni w tygodniu, w formie tankowania bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub
odpowiednich
umowy.

zbiorników

Karty

a w przypadku
Wykonawca

przenośnych,

paliwowe

będą

tankowania

zobowiązał

na stacjach zgodnie z załącznikiem

wystawione

do zbiorników

się dostarczyć

na

numery

przenośnych,

wystawione

Zamawiającemu

podpisania umowy 21 kart wystawionych

rejestracyjne

w ciągu

na numery rejestracyjne

nr 1 do
pojazdów

na okaziciela.
14 dni od dnia

pojazdów oraz 22

karty wystawione na okaziciela.
Szczegółowe informacje dotyczące kart paliwowych i ich odbioru oraz realizacji
umowy zostaną przesłane niezwłocznie po otrzymaniu kart od Wykonawcy.
Umowa zawarta jest na czas określony:
Wszelkie wyjaśnienia

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

udziela DZP tel: 24 -

00. Szczegółowe

powyższy temat na stronie Działu Zamówień Publicznych.

AN~~
inż. Jarek Tłok

informacje

na

1. Wydział Chemiczny
2. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji

i Informatyki

3. Wydział Inżynierii Lądowej
4. Wydział Mechaniczny
5. Wydział Oceanotechniki

i Okrętownictwa

6. Dział Gospodarczy
7. Dział Spraw Pracowniczych
8. Centrum Sportu Akademickiego
9. CI TASK
10. Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką
11. Dział Eksploatacji

