
GM|NA MOCHOWO
Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 - 214 Mochowo
(e)

Znak sprawy : RGK.27 1.26.2020

Mochowo, dnia 25.11,.2020 t.

Zapytanie ofeńowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówieri publicznych o wartości

nieprzekrac zającĄ wy r ażonej w złotych równowartości kwoty 30. 000 euro

I. Zamawiaiąry: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpeck a 2, 09 - 214 Mochowo
tel. 24 / 27 63333, faks 24 / 27 63333 wew. 22'],

REGON 61101577 3, NIP 77 6161507 8

e - mai} gmina@mochowo.pl
strona internetowa: wl^/-w.mochowo.pl
godziny pracy Urzędu; poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; wtorek 8:00 - 16:00
nr konta bankowego: BS Stara Biała Oddział w Mochowie 34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

zaptasza do złożenia ofert cenowych na
dostawę oleju opałowego do celów grzewczychna potrzeby Szkoly Podstawowej

im. Adama MickiewiczawBożewie w roku 2021

II. Opis przedmiotu zamówienia
1,. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 30.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole

Podstawowej im. Adama MickiewiczawBożewie o parametrach nie gorszych nlżrużejwymienione:
a, gafunek oleju - lekki,
b. temperafura zaplonu: nienźszariż 56 0 C,
c. zawaftość siarki:nie więcej ńż0,-l, % (m/m),
d. wartość opałowa: nie ńższa ńż 42,6 MI /kg,
e. zawartość wody: nie większa nź200 mg/kg,
f. temperafura pĘnięcia:nie Ńższaniz (-)20 0 C.

Rozliczenie dostawy odbędzie się w oparciu o ilość rzeczywistą dostarczonego oleju (według wskazania
przepĘwomierza). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transporfu
do tego przystosowanymi, tj. autocysterną !Ę/posażoną w legalżowany przepĘwomierz z drukarką,
Pompą ssąco- tłoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć cerĘfikat/świadectwo jakości
dostarczonego oleju opałowego. W razie wąĘliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do
wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
w}maganymi parametrami, a dostarczonym olejem i świadectwem jego jakości, koszty badania jakości oleju
Ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji gtzewczej Zamawiającego wynikłej
i udowodnionej z wtny złej jakości oleju, Wykonawca pokryje również koszt naprałry. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do
jego bezpłabrej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od,wad w terminie 3 dni od
zawiadomienia, pod rygorem nie uiszczenia zapłaĘ zazamawianą partię.
Zamawiane ilości mogą ulec zmianie w stosunku do wielkości całego zamówienia w zalezności od
panujących warunków atmosferycznych. W związku ze zmianąilości oĘu w stosunku do wskazanejwyżej
ilości orientacylnej, Wykonawcy nie będą przyshrgiwaĘ żadneroszczeniaodszkodowawcze.
2. Termin rcallzaĄi: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
3. Wzór umowy stanowi załączn:k rrr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania oferĘ rozpoczynasię wraz z upływem terminy składania ofert.
6. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą".



2.

Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoĘ określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy.

7. Zamawiający moze w każdym czasie unieważnić prowadzone postępowanie bez podawaniaprzyczyny.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, §. musi prowadzić

zarejestrowaną działalność gospodarczą odpowiadającą przedmiotowi zamówienia - koncesja na obrót
paliwami.

IV. DokumenĘ jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ;
1. wypeŁriony i podpisany przez Wykona\Mcę formularz ofertowy wg załączonego \^/zolu formularza

ofertowego - Zalącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
Z. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do

zapytania ofertowego,
3. oświadczenie Wykonawcy o przynalezności albo braku ptzynależności do tej samej grupy kapitałowej;

w ptzypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenĘ bądź informacje potwierdzające, że powiązaŃa z irrnym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

4. koncesję na obrót paliwami,
5. akfualne świadectwo jakości dla oferowanego produkfu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesią ce przed

terminem składania ofert),
6. pehromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jezeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych

dokumentów.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonau/cy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane droga telefoniczną.

2. Wykonawca, który llzr:.a za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powfurien wystąpić z zapytańem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust, ]..

3. Treść zapytań wtaz z wylaśnieniami Zamawiający ptzekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaproszenie do składania ofer| bez ujawniaIia źr6dła zapytania otaz rla stronie internetowej
Zamawiającego. Pytania należy kierować do dnia 02.12.2020 r.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
'l,. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania w jest Ewa Kopycińska - pracownik Urzędu Gminy w Mochowie, tel.24276 33 33 wew.
211, ; e-mail: zpubhczne@m ochowo. pl.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istofurych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy, tj.: poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu ptzygotowania oferty cenowej
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie urnieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Dostawa oleju
opałowego do celów grzewczych na poh:zeby Szkoły Podstawowei im. Adama Mickiewicza w Bożewie
w roku 2O21" ńe otwierać przed dniem 07,12.2020 r., godz.12:00.
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4. Ofertę należy sporządzić czytelrrie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zalączniki do
niniejszego zapr os zenia.
Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupeŁrień z wyjątkiem Ęch, które wynikają z instrukcji wydanych
ptzez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popehrionych przez Wykonawcę.
W ty- przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginafu lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem ptzez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czymw przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w ptzypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy informacje zawatte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczańu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjl(Dz.U. z2020 r.,poz.1913)" .

8. Żadne dokumenĘ wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed, podpisaniem umolrry/ w tym
równiez przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przezZamawiajacego.

9. Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po up§rwie terminu składania ofert.

11. Złożona oferta ma obejmować całość zamówienia.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 9. IJtząd Gminy w Mochowie, 09 - 214

Mochowo, ul. Sierpecka2,pok. nr 13 w terminie do dnia 07.12.2020 r., godz,lż:}}.
2. Zamawiający moze podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podania przyczyny.
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4. OferĘ złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonym formularzu ofertowym/ należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiofu zamówienia.
2, Wartość cenov/ą należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczeŃa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotychpolskich.
5.CenapodanaprZeZWykonawcęzaświadczonądostawę/@jestobowiązująca

przez caĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie lub
najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferĘ.

6. Podstawa płatrrości: Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju
opałowego każdorazowo po dostawie w terminie 14 dni od dnia złożeńa fakfury. Wartość dostawy
obliczona będzie jako iloczyn ilości oleju wg licznika dysĘbucyjnego oraz ceny za 1 litr oleju. Cena
jednostkowa obliczana będzie każdorazowo jako ilLoczyn ceny hurtowej netto producenta na dzień
złożeńaptzezZamawiającego zgloszeńa o zapottzebowaniu pomnozonej przez zgodny z formularzem
ceno\Mym i umową współczynnik narzata/opustu. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić:
koszty zakupu, dystrybucji, transporfu oleju, koszĘ badań Ę. wszelkie koszty pośrednie, narzuĘ oraz
podatki. Dostawca zobowiązany jest do określenie jednostkowej ceny ofertowej a następnie ceny



jednostkowej sprzedaży w stałym powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta,
którego jest dystrybutorem, za pomocą współczynnika natzuttlf opusfu. Do cen netto doliczony będzie
podatek VAT w wysokości obliczonej wg stawek obowiązających w dniu sprzedaży, zgodńe
zprzepisami o podatku od towarów i ushrg.

7. Indeksacja cen dokonyrł.anabędzie automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na stronie
internetowej producenta paliw podanejprzez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielańa zakczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Nalezność płafora będzie po zakończeniu realizacji zadania (każdorczowej dostawie oleju), dekenanił*

ii przelewem na konto Wykonawcy,
w ciągu 14 dni od daĘ otrzyrtańa ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyf rachunku.

Szczegółowe zasady łvypłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ wtazz podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystrriejszą ofeftę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. IG5rterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznanew poszczególnych kryteriach danej oferĘ zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów.
6. feżeli nie nrożna wybrać oferĘ najkorzystniejszej z uwag1 na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najnlższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżell zostaĘ złożone oferĘ o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferĘ, do złożenia w terminie
określonym ptzez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferĘ dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowan e w złożonych ofertach,

8, W przypadku nie zlożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożeńa ofert dodatkowych o takiej samej
najniżej cenie lub o takim samym najŃższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferĘ.

9. W toku badania i oceny ofertZamawiający moze żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferĘ oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
1,. Z postępowania wyklucza się,.

1) Wykonawcę, który nie wykazał spehrienie warunków udziafu w postępowaniu,
2) Wykonawcę , który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaza jego

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub razącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zarlawiający jest w stanie
wykazać za p orllocą stosownych śro dków dowodowych,

3) Wykonawcę,który, z przyczynleżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał
wczeŚŃejszą umowę vr sprawie zamówienia publicznego zawatĘ z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązańa umowy l'ub zasądzenia odszkodowania.

2. Z udzieleńa zamówienia będą wykluczeni oferenci, ktltzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymiptzezZamawiającego do zaciągańa zobowiązańfinansowychlub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pebrienie funkcji członka olganu nadzorczego|ttb zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wąĘliwości co do bezstrorności Ęch osób.



XII. Odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jejtreść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona ptzez wykonawcę niespełniającego warunków adziału w postępowaniu

określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożonaprzezwykonalvcę wykluczonego z postępowania, lub
4) została złożona po terminie składania ofert okreśIonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
1) zawiera cenę lub kosztwyższe nż w zlożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowTlch określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu do złożenia tych ofert.

XIII. Informacje o formalnościach
1,. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. ZamawiĄący zawtze umowę z wybranyrt Wykonawcą po przekazańu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późntejnż w terminie związania ofertą.

3. ZamawiĄącv przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.
4, Przed pedpisaniem unrervy wybrany Wykenawea -rzedłeży:

1) akttłakry edpis z rvłaśeiwege reiestrł* lr*b z eentrakrei ewideĘi i kferrnaeii e działahłeśei

Ą\

5. Jezeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umor,rTl Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysłrgoją Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówieńpublicznych tj. odwołanie, skarga.

7. Klauzula informacfna z art.13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679

z dńa 27 kwietria 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE
(ogólne tozpotządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwatzanych w l)rzędzie Gminy w Mochowie

jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka2,O9 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest

PanKrzysztof Zakrzewski, kontakt e-mail: rodo.zakrzewski@o2.pl, tel. 606 213134.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostmaa oleju opałowego do
cel6w grzewczych na potrzeby Szkoty Podstmaowej im. Adama Mickiewicza w Bożaaie w roku 2021
prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umowy i okresu gwarancji
i rękojmi;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane \M sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO pra\Mo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;

- na podstawie art.-],6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzańa

danych osobowych z zasfrzeżeńem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2

1 skorzystanie z prawa do sprostowania Ńe może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umovqr w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załącznlków
2 prawo do ograniczeńa 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,hlb z uwagi na
ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego



- Pra\\'o do rvniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Par., że przetwarzanie clanych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy
RODO;

8) nie przvsługuje Pani/Panu:
* u-zrr-iązku z art. 17 ust. 3lit, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- pral\,o do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
- na Podstawie art. 27 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstał,ą pra\Ą/ną ptzetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c RoDo.

ZATWIERDZIŁ

M lNY

szewski

Załączńki:
1. Formularz ofertowy
z. Oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków udziału w postępowaniu
3. OŚwiadczenie Wykonawcy o ptzynalezności albo braku ptzynależności do tej samej $upy kapitałowej
4. Projekt umowy


