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Pcim, 07.02.2023 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 

 

wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) – dalej ustawy PZP 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu zaprasza do udziału  

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego polegającego na dostawie oleju 

opałowego do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu w roku 2023. 

 

I. Zamawiający:  Gmina Pcim 

                              32-432 Pcim 563 

                              NIP: 6811355131 

 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr3 

                        im. Armii Krajowej w Pcimiu 

       Pcim 598 

   32-432 Pcim 

II. Przedmiot zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typ EKOTERM  lub 

równoważny (zgodnie z tabelą parametrów równoważności) o parametrach jakościowych nie gorszych 

niż podane w poniższej tabeli i spełniających wymagania polskiej normy PN-C 96024 dla gatunku L-1:  

LP.  WŁAŚCIWOŚCI JEDNOSTKI 

ZAKRES 

MINIMUM MAKSIMUM 

1  Gęstość w temperaturze 15oC  kg/m3  -  860  

2  Wartość opałowa  MJ/kg  42,6  -  

3  Temperatura zapłonu  oC  56  -  

4  Lepkość kinematyczna w temp 20oC  mm2/s  -  6,00  

5  

Skład frakcyjny: 

do 250oC destyluje 

do 350oC destyluje  

% (V/V)  

 

- 

85  

 

65 

-  

6  Temperatura płynięcia  oC  -  -20  

7  
Pozostałość po koksowaniu z 10% 

pozostałości destylacyjnej  
% (m/m)  -  0,3  

St
ro

n
a1

 



Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 

Pcim 598, 32-432 Pcim 

tel. 12 274-80-16 

NIP: 681-203-74-79;   REGON:  001235001 

www. https://sp3pcim.edupage.org/; e-mail: szkola3pcim3@wp.pl 

 

St
ro

n
a2

 

8  Zawartość siarki  % (m/m)  -  0,10  

9  Zawartość wody  mg/kg  -  200  

10  Zawartość zanieczyszczeń stałych  mg/kg  -  24  

11  Pozostałość po spopieleniu  % (m/m)  -  0,01  

12  Barwa 1)  -  -  czerwona  

1) Olej opałowy powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik (bezbarwny związek chemiczny, służący 

identyfikacji produktu) zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.  

 

 

a) Dla celu obliczenia ceny ofertowej oleju opałowego lekkiego należy przyjąć 

cenę producenta z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej www. 

https://sp3pcim.edupage.org 

 

b) Terminy dostaw: od 01 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. 

c) Z uwagi na to, że wielkości dostaw zostały określone na podstawie zużycia opału  

w roku 2022, Zamawiający informuje o możliwości zmiany określonych wielkości 

dostaw. Wskazane powyżej ilości paliw, przyjęte zostały szacunkowo wyłącznie w 

celu wyliczenia ceny oferty na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 

Faktyczna ilość oleju opałowego wynikać będzie  

z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

d) Dostawy opału będą realizowane w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 Olej opałowy 

III.  Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Przedstawicieli Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

6. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz 

firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów 

technicznych i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z 

tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne 

i jakościowe jak wskazane w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach. 

Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że 

https://sp3pcim.edupage.org/
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zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia – od 01 marca 2023r. do 31 grudnia  

2023r. 
2.  Czas na realizację każdorazowego zamówienia: maksymalnie do 3 dni roboczych. 

3. Definicja dni roboczych odnosi się do dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy zgodnie z art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada niezbędną koncesję na prowadzenie 

działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565). 

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

1.2. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

 

3. Kryteria: 

-  cena ofert brutto     -  50% 

- rabat                         - 50% 

Sposób oceny ofert: 

Nazwa 

kryterium 

Wzór Sposób oceny 

Cena    Cena brutto 1000 l oleju opałowego oferty najtańszej 

Ilość pkt=------------------------------------------------        x 50 

   Cena brutto 1000 l oleju opałowego oferty badanej 

50 

Rabat/upust    Upust  za  1000 l oleju opałowego oferty badanej 

Ilość pkt=------------------------------------------------        x 50 

        Najwyższy oferowany upust za 1000 l oleju opałowego  

50 
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        Wyniki zostaną zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku. 

Najkorzystniejsza oferta to oferta, której średnia wartość wszystkich składników będzie 

najniższa. 

 

5. Zamawiający przyjmuje, że najdłuższy termin realizacji zadania to 3 dni robocze. Nie 

dopuszcza się wskazania terminu dłuższego – w przeciwnym wypadku oferta zostanie 

odrzucona. 

 

VII. Okres realizacji zamówienia – od 01 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. 

 

VIII. Miejsce, termin, sposób składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.02.2023 r. do godz. 14.00, za pomocą poczty elektronicznej na 

adres e-mail: szkola3pcim3@wp.pl z adnotacją w tytule „Oferta na zakup i dostawę oleju 

opałowego do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pcimiu.  

2. Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na 

adres: szkola3pcim3@wp.pl. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi telefonicznych, a 

jedynie e-mailowe wraz z równoczesnym zamieszczeniem ich na stronach Zamawiającego 

(www.sp3pcim.pl)  

 

IX. Cena  

1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę brutto (z VAT) i kwoty te wpisuje słownie 

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM.  
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie 

faksem lub za pomocą poczty elektronicznej  

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest dyrektor szkoły Barbara Polańska tel. 12 

2748016  

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami. 

Barbara Polańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 

tel. szkoły: 12 274 80 16 tel.  

 

 

XI. Postanowienia dodatkowe:  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

3. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

4. Zamawiający będzie dokonywał badania oferty w zakresie występowania rażąco niskiej ceny. 

Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
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zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny.  

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego;  

b) wykonawca nie złoży wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty  

d) wykonawca nie złoży wyjaśnień w zakresie występowania rażąco niskiej ceny lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) wykonawca nie odpowie na wezwanie do uzupełnienia zamówienia 
 

 

 

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  
1. 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 i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie 

informujemy że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w 

Pcimiu.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Dybła, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

adres poczty elektronicznej: kdybel508@gmail.com, Tel: 500512636  

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;  

3. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy 
PZP;  

4. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy PZP;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

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

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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);  

c. 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, przy czym 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 



Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 

Pcim 598, 32-432 Pcim 

tel. 12 274-80-16 

NIP: 681-203-74-79;   REGON:  001235001 

www. https://sp3pcim.edupage.org/; e-mail: szkola3pcim3@wp.pl 

 

St
ro

n
a6

 

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

państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c. 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;  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

 

ZATWIERDZAM:  
Data 07.02.2023 r.                                                                                                podpis Dyrektora  

                                                                                                           
 

 

 


