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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego  
oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Łodzi 
 
Zamawiający - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi udziela następujących 
odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawcy: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający odstąpi od korzystania na podstawie kart paliwowych z odkurzacza 
ręcznego? Korzystanie z odkurzacza na stacjach paliw Wykonawcy odbywa się na 
podstawie wrzucanych do niego monet. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w proponowanym zakresie. Jedyną 
akceptowalną przez Zamawiającego zmianą byłoby korzystanie z odkurzacza ręcznego 
bezgotówkowo za pomocą żetonów, a opłata należna za przedmiotową usługę byłaby 
doliczana do faktury. 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby faktury były udostępniane na portalu kart 
paliwowych, do którego Zamawiający otrzyma dostęp? Faktura będzie możliwa do pobrania 
po zalogowaniu się na konto, natomiast wersja papierowa zostanie wysłana  
do Zamawiającego listem poleconym na adres jego siedziby. Na adres e-mail podany  
w umowie, zostanie wysłana informacja o pojawieniu się faktury na portalu kart paliwowych  
i możliwości jej pobrania. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby faktury przychodziły 
na adres jego siedziby oraz akceptuje formę pobrania faktury z poziomu portalu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania faktury z poziomu portalu kart paliwowych.  

 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany we Wzorze umowy § 5 ust. 15, stanowiący 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: 

było: 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Faktura zostanie 
wysłana z adresu mailowego Wykonawcy: ……………………….. na adres mailowy 
Zamawiającego: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl. 
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zmieniono na: 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz możliwość 
pobierania faktury z poziomu portalu kart paliwowych. Faktura bądź powiadomienie  
o wystawionej fakturze zostaną wysłane z adresu mailowego Wykonawcy: ………………….. 
na adres mailowy Zamawiającego: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl. 
    

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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