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Zapytanie  

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych / t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., 

 

na dostawę oleju opałowego dla Gminy Szydłów w 2020 r. 

 

I. Zamawiający 

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, REGON 291010814, NIP 

866 16 08 398. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 10 000 litrów oleju opałowego 

lekkiego do budynku komunalnego „Centrum Aktywności Lokalnej” w Potoku (dawny budynek 

szkoły) i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Zakres zamówienia: 

1. Dostawę oleju opałowego dla Gminy Szydłów w 2020 r.: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać olej opałowy, przez okres trwania umowy po 

cenach jednostkowych określonych w PLN/1 litr brutto, zgodnie z ofertą, 

b) Dostawa następować będzie transportem Wykonawcy, 

c) Termin dostawy określi Zamawiający składając wykonawcy zamówienie w terminie 

minimum 3 dni od daty wymaganej dostawy oleju, telefonicznie lub wiadomością e-mail,  

d) Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika 

paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego, 

e) Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 

15 st. C, 

f) Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia 

towaru, dokonane przez przedstawiciela Zamawiającego, 

g) Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże świadectwo, jakości lub równoważny 

dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta, 

h) W przypadku zastrzeżeń, co, do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający 

powiadomi o powyższym fakcie wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane 

zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniom 

w niezależnym laboratorium badawczym, 

i)  W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego, co, 

do jakości oleju opałowego, wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach 

technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo wykonawca obciążony 

zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich 

wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogi jakościowe, spowodował 

ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

j)   Podstawą do obciążenia wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) 

przedstawiciela serwisu naprawczego urządzeń, 

 

III. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową jednego litra oleju opałowego 

brutto określoną w PLN/1 litr brutto. 

2. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 
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3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez 

Zamawiającego w oparciu o ilość i cenę zakupionego oleju opałowego, na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę. 

IV.   Rodzaje i opis kryteriów 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1 kryterium: cena – waga 100%. 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną, (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie 

przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Wynik postępowania 

będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

V. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy wykonać do dnia 30.12.2020 r. 

VI. Termin i sposób składania ofert  

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10-01-2020 r., godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11, faksem nr: 

41 354-51-25, lub e-mailem na adres: gmina@szydlow.pl. 

VII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści niezwłocznie na 

stronie internetowej informację o wyniku postępowania. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale 

nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem 

najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert 

dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego 

rozstrzygnięcia postępowania. 

VIII.   Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

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 o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów, 

reprezentowany przez Burmistrza (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, telefon kontaktowy: 41 353 51 

25, adres e-mail: gmina@szydlow.pl); 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub na adres Administratora *; 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 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 2018 r. poz. 1986);   

mailto:gmina@szydlow.pl
mailto:gmina@szydlow.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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 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 lub na okres przechowywania 

tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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.  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 

*** Wyjaśnienie: 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. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Projekt umowy 
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Załącznik nr 1  

 

WZÓR - FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

WYKONAWCA: ............................................................. 

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

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

tel/fax: .............................................................................  

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego w ramach zadania pn.  

„ Dostawa oleju opałowego dla Gminy Szydłów w 2020 roku ” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: 

 

 

BRUTTO za dostawę oleju opałowego ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji 

zamówienia w wysokości ......................................................................PLN  

(słownie: .............................................................................................................................................. PLN) 

 

Cena jednostkowa brutto za dostawę jednego litra oleju opałowego  …………....... PLN/1 litr brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………………. PLN/1 litr brutto) 

 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 grudnia 2020 r. 

2. Warunki płatności: do 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania 

oferty. 

4. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie 

koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego 

w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 

7. Oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkich informacji, 

zawiadomień dotyczących toczącego się postępowania przesyłanych przez Zamawiającego 

do nas faksem na nr (41) 354 51 25 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili jej 

nadania przez zamawiającego, a w przypadku zaniechania tego obowiązku zamawiający ma 

prawo uznać, że dokument wysłany faksem lub e-mailem został doręczony po upływie tego 

terminu na podstawie wydruku nadania faksu lub e-maila. 

8.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
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1. .......................................................... 

2. .........................................................     

9. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………… 

Adres: ……………………………………………… 

Telefon: ……………………………… fax …………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                               Data i podpis   

  

 

 

 

 

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

                podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

                                                                             do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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 Załącznik Nr 2  

 

 

WZÓR 

 

UMOWA nr ….. /A-01/2020 

 

zawarta w dniu ………………. w Szydłowie pomiędzy  

Gminą Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP 866 16 08 398,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - Andrzeja Tuza   

a firmą: 

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

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

, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

Właściciela   - ……………………………………………………………… 

o następującej treści: 

 

§1 

Zamawiający, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. z późniejszymi zmianami) - 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 

„Dostawa oleju opałowego dla Gminy Szydłów w 2020 roku”. 

 

§2 

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z ofertą 

dostawcy:  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku 

komunalnego „Centrum Aktywności Lokalnej” w Potoku (dawny budynek szkoły) i rozładunek 

w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

2) Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy: 

k) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać olej opałowy, przez okres trwania umowy po 

cenach jednostkowych …………………… PLN/1 litr brutto, zgodnie z ofertą, 

l) Dostawa następować będzie transportem Wykonawcy, 

m) Termin dostawy określi zamawiający składając Wykonawcy zamówienie w terminie 

minimum 3 dni od daty wymaganej dostawy oleju, telefonicznie lub wiadomością e-mail,  

n) Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika 

paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, w obecności przedstawiciela 

zamawiającego, 

o) Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 

15 st. C, 

p) Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia 

towaru, dokonane przez przedstawiciela zamawiającego, 

q) Na żądanie zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo, jakości lub równoważny 

dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta, 

r) W przypadku zastrzeżeń, co, do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający 

powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane 

zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniom 

w niezależnym laboratorium badawczym, 

s)  W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń zamawiającego, co, 

do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach 

technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo wykonawca obciążony 

zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich 
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wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogi jakościowe, spowodował 

ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

t)   Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) 

przedstawiciela serwisu naprawczego urządzeń, 

 

§3 

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 30 grudnia 2020 r. 

 

§4 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju opałowego, odpowiadającego Polskim Normom i 

jego dostawy do zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zakup oleju opałowego przez zamawiającego następuje w momencie zatankowania przez 

Wykonawcę zbiorników na olej u zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności za zakup oleju opałowego w oparciu 

o cenę brutto 1 litra oleju opałowego. 

3. Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 PLN 

brutto.  

§6 

1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży oleju opałowego będzie dokonywana przez Zamawiającego 

w oparciu o ilość i cenę zakupionego oleju opałowego, na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę z uwzględnieniem § 5 ust. 3 w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Zmiana przepisów zmieniająca stawkę podatku VAT spowoduje zastosowanie stawki podatku 

VAT właściwej na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

3. Za termin wykonania zobowiązania przez zamawiającego przyjmuje się datę uznania rachunku 

Wykonawcy. 

§7 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie oleju – w wysokości 0,5 % wartości dostawy, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, 

określonej w § 5 ust. 3 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego – w wysokości 10 % 

łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 3 umowy. 

3. W razie wystąpienia zaległości płatniczych ze strony zamawiającego Wykonawca ma prawo 

odmowy realizacji kolejnego zamówienia do czasu uregulowania płatności. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym i nie można było tego przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o tym dostawcy. 

 

§8 

1 Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 

akceptowane przez obie strony umowy. 

2 Dopuszczalne są następujące warunki zmiany umowy: 

a) w przypadku zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły 

działania lub zaniechania osób trzecich lub organów administracji, w stosunku do okoliczności 

towarzyszących zawarciu umowy, i czyniących niemożliwym spełnienie świadczeń stron 

umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie. 

 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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2. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 

 

§10 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla zamawiającego. 

 

 

  

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:

  

 

 

 

 

 

kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 


