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Załącznik nr 1                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa:                             ............................................... 

Siedziba:                         ...............................................    

Adres poczty elektronicznej:  ...............................................   

Strona internetowa:   ...............................................   

Numer telefonu:   …….......................................   

Numer faksu:               …….......................................  

Numer REGON:    .............................................. 

Numer NIP:     ..............................................  

Dane dotyczące Zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Malczycach ul. Klonowa 1;              

55-320 Malczyce  
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego grzewczego Ekoterm                

w ilości szacunkowej ok.18 000 litrów do kotłowni zlokalizowanej w budynku  Publicznego 

Przedszkola w Malczycach przy ul. Klonowa 1 na sezon 2019/2020. Nr sprawy: PP.ZP 

1/2019, oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę: 

 Wartość dla całości zamówienia:  

Nazwa artykułu Planowana 

wielkość 

zamówienia  

(w m³) 

Cena netto 

hurtowa 

producenta  

za 1 litr  oleju 

opałowego  

z dn. 08.11.2019 r. 

Wskaźnik 

kalkulacji ceny 

netto (upust) 

1 litr  oleju 

opałowego 

Cena netto 

sprzedaży 

(Wykonawcy) 

za 1 litr  oleju 

opałowego z dnia 

08.11.2019 r 

(kolumna 3 - 4) 

Cena brutto 

sprzedaży 

(Wykonawcy) za  

1  litr  oleju 

opałowego z dnia 

08.11.2019 r 

(kolumna 3-4           

+ VAT)  

Wartość całej 

dostawy brutto  

(kolumna 2 x 6) 

Upust 

(zł/ litr )  

1 2 3 4 5 6 8 

olej opałowy 

grzewczy 

 Ekoterm  (+15ºC) 

18 000 litrów        

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że załączony wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy                  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 

warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 

załącznikach. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

Dokumenty: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

                                                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

                OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU                                      

W   POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo                   

w zapytaniu ofertowym, dotyczące w szczególności:  

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  

2)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi   

     do wykonania zamówienia, 

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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 Załącznik nr 3  

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Publiczne Przedszkole w Malczycach w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju 

opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego Przedszkola w Malczycach 

przy ul. Klonowa 1 na sezon grzewczy 2019/2020” w ilości ok. 18 000 litrów, oświadczam, że 

oferowane paliwo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym. 

 

 

 

…......................................                                                                 ................................................ 

miejscowość, data                                                                                                                             podpis Wykonawcy 
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                                                                                                                               Załącznik nr 4 

WZÓR 

UMOWA Nr …………/………. 

zawarta w dniu ................................. w Malczycach pomiędzy Publicznym Przedszkolem           

w Malczycach z siedzibą 55-320 Malczyce, ul. Klonowa 1, 

reprezentowaną przez : 

Grażynę Jędrzejewską-Choma – Dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach                  

z up. Wójta Gminy Malczyce  

przy kontrasygnacie 

Marcina Popiuk   -     Skarbnika Gminy Malczyce 

zwaną dalej "Zamawiającym",   

 

a …………………………………………………………………………… z siedzibą                               

w ...............................................  NIP: ................................................ reprezentowaną przez : 

………………………………………………………………………………………………… 

Zwaną dalej Dostawcą, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego, Zamawiający zleca, a Dostawca  przyjmuje do 

realizacji dostawę oleju opałowego grzewczego Ekoterm w ilości szacunkowej ok.18 000 

litrów do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego Przedszkola w Malczycach 

przy ul. Klonowej 1 na sezon 2019/2020. 

2. Dostarczony olej opałowy grzewczy  powinien spełniać wymagania zgodne z: 

 Polską Normą PN-C-96024:2011, gatunek L 1 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji                         

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 

 

§ 2 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw                

( maksymalnie o 20%) w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym       

z uwagi na warunki atmosferyczne.  

§ 3 

Dostawa będzie realizowana w sezonie grzewczym 2019/2020, od dnia ……….2019 r. do 

dnia 31.10.2020 r. 

Dostawy odbywać się będą  sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w terminie 

dwóch dni od złożenia zamówienia do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego 

Przedszkola w Malczycach przy ul. Klonowa 1.    

Przy każdorazowej dostawie partii oleju opałowego dostawca zobowiązany będzie dostarczyć 

atest potwierdzający parametry . 
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 § 4 

1. Wartość wynagrodzenia ustala następująco:  

 cena producenta PKN ORLEN S.A. netto  opublikowana na stronie internetowej  

www.orlen.pl  z dnia dostawy minus upust w wysokości ……………………...zł/l netto  

(upust  słownie :………………………………… zł/l netto). 

Do powyższej ceny netto należy doliczyć podatek VAT 

Zmiana ceny zakupu udokumentowana w powyższy sposób nie będzie wymagała zmian 

umowy.  
 

2. Kwota ta obejmuje transport oleju oraz rozładunek do kotłowni w budynku Publicznego 

Przedszkola w Malczycach ul. Klonowa 1  

 

§ 5 

1. Dostawca będzie wystawiał  faktury za każdą dostawę oleju opałowego. 

2. Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Gmina Malczyce               

ul. Traugutta 15  55-320 Malczyce która jest płatnikiem podatku VAT i posiada                        

NIP: 913 15 01 629 

3. Faktury będą regulowane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

§ 6 

1. W przypadku nie przystąpienia przez Dostawcę do wykonywania swoich obowiązków 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy, naliczając Dostawcy karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto całej dostawy 

2. W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający 

odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Dostawcy. 

 

§ 7 

Ustala się termin realizacji umowy do 31.10.2020 r. 
 

§ 8 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązuje Kodeks Cywilny. 
 

§ 10 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 PP.ZP.1/2019 

 Malczyce 7 listopada 2019 r. 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na dostawę oleju opałowego grzewczego Ekoterm w ilości szacunkowej ok.18 000 litrów            

do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego Przedszkola w Malczycach przy           

ul. Klonowa 1 na sezon grzewczy  2019/2020. 

I.  Nazwa  i adres zamawiającego: 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
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Nabywca :  

Gmina Malczyce  

55-320 Malczyce ul. Traugutta 15 

NIP 913-15-01-629 

Zamawiający :  

Publiczne Przedszkole w Malczycach  

ul. Klonowa 1 55-320 Malczyce 

tel./fax. 71/31 79 511 

e-mail: przedmal@wp.pl 

Adres strony internetowej:  www.publiczneprzedszkole.malczyce.edu.pl 

Godziny urzędowania: od godziny 7.30 do godziny 15.30 

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,  prowadzone 

jest na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 wraz z późn zmianami.  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm          

w ilości szacunkowej ok.18 000 litrów w sezonie grzewczym 2019/2020, spełniającego 

wymagania określone: 

a. Polską Normą PN-C-96024:2011, gatunek L 1 

b. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji                         

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 

2. Dostawy odbywać się będą  sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ilościach  

około 4.000 litrów jednorazowo do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego 

Przedszkola w Malczycach przy ul. Klonowa 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw                 

w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na 

występujące warunki atmosferyczne. 

4. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  
  

III. Termin wykonania zamówienia 
 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.10.2020 r. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności handlowej w przedmiocie  

zapytania 

2. posiadają  doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

3. dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz   

odpowiednim sprzętem. 

  
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

4. Wzór umowy -  parafowany przez Wykonawcę 
 

VI.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  

Wicedyrektor Publicznego Przedszkola w Malczycach -  Joanna Banaś  tel./ fax 71/3179511  

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

mailto:przedmal@wp.pl
http://www.publiczneprzedszkole.malczyce.edu.pl/
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1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej. 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

c) Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu     

            osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 

2. Sposób zaadresowania oferty: 

Koperta / opakowanie nieprzezroczyste, zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

zamawiającego na adres: Publiczne Przedszkole w Malczycach ul. Klonowa 1 i opatrzone 

nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 „Dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm do kotłowni zlokalizowanej                         

w budynku  Publicznego Przedszkola w Malczycach ul. Klonowa 1 na sezon 2019/2020. 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Oferty pisemne należy składać do dnia: 20.11.2019r do godz. 10.00 w siedzibie 

zamawiającego: Publicznego Przedszkola w Malczycach ul. Klonowa 1, 55-320 Malczyce  – 

pokój dyrektora  I piętro. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.11.2019r, o godz. 10.15                         

w siedzibie zamawiającego:  Publicznego Przedszkola w  Malczycach ulica: Klonowa 1;                          

55-320 Malczyce – gabinet wicedyrektora  

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

     Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi 

     kryteriami: 

1. Cenie  producenta PKN ORLEN S.A. netto publikowanej na stronie internetowej               

z dnia 08.11.2019 r. 

2. Minus upust w wysokości ……………..zł/ litr   
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia  największy upust 

cenowy do ceny z dnia, który będzie stosowany przez cały czas trwania umowy . 
 

 

X. RODO  
 1. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie że: o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  

 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Malczycach z siedzibą przy ul. Klonowa  1 55-320 Malczyce 

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza 

Barańskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 

iod4@synergiaconsulting.pl  

 1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: np.  dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm do kotłowni 

zlokalizowanej w budynku Publicznego Przedszkola w Malczycach przy ul. Klonowej 

1 na sezon 2019/2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

 1.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
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 1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 1.7. Posiada Pani/Pan: 

 1.7.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 1.7.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

 1.7.3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);   

 1.7.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 1.7.5) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
 
 

XI. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

-zał. nr 1-  Formularz ofertowy wykonawcy  

-zał. nr 2-  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

-zał. nr 3- Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

-zał. nr 4-  wzór umowy.  
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 Malczyce 7 listopada 2019 r. 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na dostawę oleju opałowego grzewczego Ekoterm w ilości szacunkowej ok.18 000 litrów            

do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego Przedszkola w Malczycach przy           

ul. Klonowa 1 na sezon grzewczy  2019/2020. 

I.  Nazwa  i adres zamawiającego: 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

  

Nabywca :  

Gmina Malczyce  

55-320 Malczyce ul. Traugutta 15 

NIP 913-15-01-629 

Zamawiający :  

Publiczne Przedszkole w Malczycach  

ul. Klonowa 1 55-320 Malczyce 

tel./fax. 71/31 79 511 

e-mail: przedmal@wp.pl 

Adres strony internetowej:  www.publiczneprzedszkole.malczyce.edu.pl 

Godziny urzędowania: od godziny 7.30 do godziny 15.30 

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,  prowadzone 

jest na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 wraz z późn zmianami.  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

5. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm          

w ilości szacunkowej ok.18 000 litrów w sezonie grzewczym 2019/2020, spełniającego 

wymagania określone: 

c. Polską Normą PN-C-96024:2011, gatunek L 1 

d. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji                         

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 

6. Dostawy odbywać się będą  sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ilościach  

około 4.000 litrów jednorazowo do kotłowni zlokalizowanej w budynku Publicznego 

Przedszkola w Malczycach przy ul. Klonowa 1. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw                 

w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na 

występujące warunki atmosferyczne. 

8. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  
  

III. Termin wykonania zamówienia 
 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.10.2020 r. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

4. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności handlowej w przedmiocie  

zapytania 

5. posiadają  doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

6. dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz   

odpowiednim sprzętem. 

  
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

mailto:przedmal@wp.pl
http://www.publiczneprzedszkole.malczyce.edu.pl/
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Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

4. Wzór umowy -  parafowany przez Wykonawcę 
 

VI.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  

Wicedyrektor Publicznego Przedszkola w Malczycach -  Joanna Banaś  tel./ fax 71/3179511  

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty: 

d) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej. 

e) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

f) Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu     

            osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 

2. Sposób zaadresowania oferty: 

Koperta / opakowanie nieprzezroczyste, zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

zamawiającego na adres: Publiczne Przedszkole w Malczycach ul. Klonowa 1 i opatrzone 

nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 „Dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm do kotłowni zlokalizowanej                         

w budynku  Publicznego Przedszkola w Malczycach ul. Klonowa 1 na sezon 2019/2020. 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Oferty pisemne należy składać do dnia: 20.11.2019r do godz. 10.00 w siedzibie 

zamawiającego: Publicznego Przedszkola w Malczycach ul. Klonowa 1, 55-320 Malczyce  – 

pokój dyrektora  I piętro. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.11.2019r, o godz. 10.15                         

w siedzibie zamawiającego:  Publicznego Przedszkola w  Malczycach ulica: Klonowa 1;                          

55-320 Malczyce – gabinet wicedyrektora  

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

     Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi 

     kryteriami: 

3. Cenie  producenta PKN ORLEN S.A. netto publikowanej na stronie internetowej               

z dnia 08.11.2019 r. 

4. Minus upust w wysokości ……………..zł/ litr   
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia  największy upust 

cenowy do ceny z dnia, który będzie stosowany przez cały czas trwania umowy . 
 

 

X. RODO  
 2. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie że: o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  

 2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Malczycach z siedzibą przy ul. Klonowa  1 55-320 Malczyce 

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza 

Barańskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 

iod4@synergiaconsulting.pl  
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 2.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: np.  dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm do kotłowni 

zlokalizowanej w budynku Publicznego Przedszkola w Malczycach przy ul. Klonowej 

1 na sezon 2019/2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

 2.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 2.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 2.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 2.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 2.7. Posiada Pani/Pan: 

 2.7.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 2.7.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

 2.7.3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);   

 2.7.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 2.7.5) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
 
 

XI. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
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-zał. nr 1-  Formularz ofertowy wykonawcy  

-zał. nr 2-  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

-zał. nr 3- Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

-zał. nr 4-  wzór umowy.  
 

 

 

 

 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego 

i  1 egz. dla Wykonawcy. 

  

             ZAMAWIAJĄCY:                                                       DOSTAWCA: 


