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Zapfianie ofertowe

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel. (24) 27633 33, e-mail gmina@mochowo,pl
REGON 611015773, NIP 77 61615078

zaptasza do złożenia ofeń cenowych na
dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby SzkoĘ Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Bożewie w rcka2022

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 36.000 lihów oleju opałowego do kotłowni w Szkole

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe
nie gorsze niz określone w normie PN-C-96024:2011, dlaL-1, zawzględnieniem ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ENERGETYKI z dnia 1 grudnia 2016 r, w sprawie wymagań jakościowych doĘczących
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane cięzkie
oleje opałowe (Dz. U , z 2016 r., poz, 2008):

a. gafunek oleju - lekki,
b. temperatura zapłonu: nie niższa ńż 56 0 C,
c. zawaftość siarki: nie więcej ńż0,'l'ń (m/m),
d. wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ / kg,
e. zawartość wody: nie większa nlż200 mg/kg,
f. temperafura płynięcia: nie tiższa nż (-)20 0 C.

Rozliczenie dostawy odbędzie się w oparciu o ilość rzeczywisĄ dostarczonego oleju (według wskazania
przepływomierza). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami
transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną 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 fakfury dołączyć cerĘfikat/świadectwo
jakości dostarczonego oleju opałowego. W razie wąĘliwości, co do jakości dostarczonego oleju
opałowego, Zarnawiający zasbzega sobie prawo pobrania próbki oleju opałowego i skierowanie jej do
badania do wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezności
pomiędzy wymaganymi parametrami, a dostarczonym olejem i świadectwem jego jakości, koszĘ
badania jakości oleju ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej
Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oĘu, Wykona\Mca pokryje również koszt
napra\My. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
Wykonawca zobowiązuje się do jego bezplabrej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar
wolny od wad w terminie 3 dni od zawiadomienia, pod rygorem nie uiszczenia zapłaĘ za zamawianą
partię.

Zamawiane ilości mogą ulec zmianie w stosunku do wielkości całego zamówienia w zależności od
panujących warunków atmosferycznych. W związku ze zmianą ilości oleju w stosunku do wskazanej
v"llżejt7ości orientacfnej, Wykonawcy nie będą przysługiwaĘ żadneroszczeńa odszkodowawcze.
2. Termin realizacji: od 01.01.2022 r. d,o 31.12.2022 t,
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5, Bieg terminu związańa ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminy składania ofert.
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II[. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. musi

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

IV. DokumenĘ,iakie Wykonawca powinien zalączyć do oferĘ:
1. Zamawiający wymaga, abykażda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:

1) wYPeŁriony i podpisany ptzez Wykonawcę formularz ofertowy wg zalączonego wzoru
formularza ofertowego - ZałącznikNr 1 do zapytania ofertowego,

2) koncesję na obrót paliwami,
3) aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu,
4) pehromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z zalączonych dokumentów,

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiaiącego z Wykonawcami oraz
przekazyw ania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
pt zekazyw ać pisemnie lub drogą elektroniczną.

2. Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
Przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane dro gą telefo niczną.

VI. Osoby Po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1,, Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

Postępowania jest Ewa Kopycńska - pracownik |Jrzędu Gminy w Mochowie, tel.24276 gg 33 wew.
211, ; e-mal7: zpubliczne@mochowo, p l.

2. WYkonawca moŻe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych 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 przygotowania oferĘ cenowei
'1,, Ofertę naleŻY złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na nĘ nazwę i adres

zamawiającego,nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawg oleju opałowego do celów
grzewczYch na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewiczaw Bożevńe w roku 2022. Nie
otwierać pr zed dniem 29.11.2021 r., godz. 1,4:00.

3. Ofertę naleŻY sPorządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiąc e zalącznjki
d o niniejsze go zapr oszeŃa.

4. Oferta nie moŻe zawieraĆ zmian ani uzupeŁrień z wylą*iem Ęch, które wynikają z instrukcji
wYdanYch Przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popeŁrionych,przez
WYkonawcę.W Ę- PrzYPadku dokonane korekty muszą być parafowalleprzez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

5. DokumentY, których Żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokoPii Poświadczonej za zgodność z oryginałem ptzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. wszelkie koszĘ związane zptzygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
7. WYkonawca moŻe wprowadzić zmiany lub wycofać zlożonąofertę pod warunkiem, żeZamawiający

otrzYma Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofania ptzed, upływem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zmianw treści
oferĘ po upĘwie terminu składania ofert.

8. Złożona oferta obejmuje całość/ @ćzamówienia
9. ZamawiającY moŻe podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia

V.

1.

J.
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bez podania pIzyczyny.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiające9o, Ę.Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul, SierpeckaZ,09 - 214 Mocho,wo/ ,$/ terminie do dnia 29.11,.2021r. , godz.13:30.

2. Za tetmin zlożenia oferty przylmuje się datę i godzinę wpływu oferĘ do Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

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

przedmiofu zamówienia,
2. Wartość cenol^/ą należy podać w złoĘch polskich cytrą - z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku oraz słownie.
3, Cena powirrna zawietać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozlltczeńa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. IN przypadku, gdy w czasie trwania umowy następują zmiany poziomu ceny oleju opałowego na

rynku polskim (niezależnie od Wykonawry), cena podana w ofercie będzie podlegała indeksacji
automaĘcznie - według ceny hurtowej producenta paliw umieszczonejna stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielańa zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nalezność płatna będzie po zakończeńa rea'llzaĄi zadania (każdorazowej dostawie oĘu

opałowego), przelewem
na konto Wykonawcy, w ciąga 14 dni od daty otrzymania ptzez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury/+aehł*nłł*.Szczegółowe zasady vrrypłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione
w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ wrazz podaniem zI:.aczeltia fych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystrriejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
Z. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (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 danejoferĘ zostaną do siebie dodane.
5. ZamawiĄący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąllczbę punktów.
6. Jeżeli nie mozna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród Ęch ofert
wybiera ofertę z najŃższą ceną lub najniższym kosztem, a jeże|i zostaĘ złożone oferĘ o takiej samej

cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złozenia w
terminie określonym pr zez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych ntż
zaoferowan e w zło żony ch ofertach.

8. W przypadku nie złożenia żadnej oferĘ dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej

najniżej cenie lub o takim samym najnźszym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert
dodatkowych,Zamawiającykończy postępowanie w całości bez wyboru żadnejoferty.
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9. W toku badania i oceny ofert ZamawiĄący może żądać od Wykonawców wfaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących zlożonej oferĘ oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał speŁrienie warunków lldziahl w postępowaniu,
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie nataszył obowiązki zawodowe, co podwaza

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamietzortego działania lub
tażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienalezycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
3) Wykonawcę,który, z przyczyn lezących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z ZamawiĄącym/ co

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo

z osobami upowaznionyrni ptzez Zamawiającego do zaciągańa zobowiązań finansowych lub
z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:

1) uczestriczeniu w spółce jako wspóInik spółki cywilnej lub osobowej,

2) posiadaniu co najmnĘ 10% adziałów lub akcji,

3) pełnienie funkcji człot*a organu nadzorczegolub zatządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku mażeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to

badzić uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności Ęch osób.

x. odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jejtreść nie odpowiada treści zapytańa ofertowego lub
2) została złożona przez wykonawcę niespeŁriającego warunków udziału w postępowaniu

określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytańu ofertowym.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
, 1) zawiera cenę lub kosztwyższeńżw złożonej ofercie lub

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego
w wezwaniu do złożenia Ęch ofert,

XI. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wybotze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich

Wykonawców,któtzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania,
2, Zamawiający zawTze umowę z wybtanym Wykonawcą po przekazańu zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie późńejniz w terminie związania ofertą.

3. Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmianw niej zawatĘch.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawc a przedłoży:

1)

2)

5. Jeżeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umolrryl Zamawiający
wybierue kolejną ofertę najkorzystrriejszą spośród zlożonych ofert, bez przeprowadzańa idn
ponownej oceny.

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

z dńa 27 kwietrria 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwatzaŃem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/a6/WE



(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDO"
informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w lJrzędzie Gminy
w Mochowie jest Wójt Gminy Mochowo z siedzlbą w Mochowie, ul, Sierpecka 2, 09 - 214
Mochowo,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwatzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju
opałowego do celów grzewczych na potrzeby SzkoĘ Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Bożewie w roku 2022, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych,

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

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ptzez caĘ czas trwania umoy/y i okresu
gwarancji i rękojmi;

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

6) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pańf Pana doĘczących;
na podstawie art.-].6 RODO plal^/o do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl
na Podstawie art. 18 RODO pra\^/o żądańa od administratora ograniczenia przetwatzańa
danych osobowych z zastrzeżeńemprzypadków, o których mowa w art.18 ust,2 RODO2
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Panif Pan, że przetwatzańe danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza ptzepby
RODO;

7) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pralvo do usunięcia danych osobowych;
pra\Mo do ptzenoszenia danych osobowycĘ o którym mowa w art. 20 RODO;

- na Podstawie art. 21, RODO pra]Mo sprzeciwu, wobec przetwarzańa danych osobowycĘ
gdyŻ podstawą prau/ną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art, 6 ust, 1 lit. c
RoDo.

ZATWIERDZIŁ:

}",_lr''- ;}l-' -%*\'*^

{ł;łł;M.łrś,
załączniki

Formularz ofertowy
Projekt umowy

1.

2.

J.

lskorzYstanie z ptawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyriku postępowaniao udzielenie zamówienia
Publicznego ani zmianą postanowień umow} w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp otaz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączŃków
2Prawo do ograniczeŃaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowl,wania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby tizycznej lub prawnej , lub i uwagi na
ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


