
 
 

Iwaniska, dnia 04.01.2023 r. 

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2023 

 
 

Na wykonanie zamówienia o wartości  poniżej kwoty 130 000,00 złotych realizowane bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych 

Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska”.   

 

Zamawiający: 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie, Mydłów 1, 27-570 Iwaniska, 

tel/fax (15) 8604 134, NIP – 863-170-10-64 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska                                    

tel/fax (15) 8601 204, NIP – 863-15-22-172 
 

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach,                

ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska, tel/fax 15/8601-175 

  

I. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 

szacunkowej (łącznie) 28 000,00 litrów do celów grzewczych w okresie                                                                      

od 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ( okres grzewczy 2022/2023 i 2023/2024 )                           

do kotłowni : 

 

1.  Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w ilości – 18 000 litrów. 

 

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach do budynku szkoły filialnej zlokalizowanej                            
w Jastrzębskiej Woli 4, 27-570 Iwaniska w ilości – 10 000 litrów. 

 

Olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w: 

Normie PN-C-96024:2001 i spełniać niżej wymienione parametry jakościowe: 
 

a) Wartość opałowa nie niższa niż: - 42,6 MJ/kg 

b) Gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż: - 0,860 g/ml 

c) Temperatura zapłonu, nie niższa niż: - 56°C 

d) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C nie większa niż: - 6 mm2/s 

e) Skład frakcyjny: 

do 250° C destyluje się nie więcej niż: -65%V/V 

do 350° C destyluje się nie mniej niż: - 85%V/V  

f) Zawartość siarki  - max 0,2 0%(m/m) 

g) Zawartość wody – max 200mg/kg 

h) Temperatura płynięcia nie większa niż: -  20°C 

i) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż: - 0,3%/m/m 

j) Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż: - 24 mg/kg   

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo (certyfikat) 

jakości – potwierdzające wyżej określone parametry. 

Nazwa kodu określona dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 

09135100-5- olej opałowy 

3. Ilość oleju opałowego  będącego przedmiotem zamówienia jest szacunkowa i może ulec zmianie 

w zależności od przebiegu sezonu grzewczego, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych. 

Oznacza to, że Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia  

i nabycia oleju opałowego w ilości mniejszej lub większej niż 28 000 l.  



 
 

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

żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  

5. Wymagany termin wykonania zamówienia – 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

6. Realizacja  zamówienia będzie następować sukcesywnie w miarę zapotrzebowania w terminie                 

48 godzin po złożeniu prze Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej. 

  

 II. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym 

koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi; 

2.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                   

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. 

 

2. Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków Wykonawca powinien 

dołączyć następujące dokumenty: 
 

1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania                 

o cenę i nie podlega wykluczeniu; ( Zał. 3) 

2. Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi; 

3. Dokument potwierdzający iż dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy posiada wymaganą  

przez Zamawiającego jakość. 

Dokumenty o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem 

oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale. 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny 

(uniemożliwiający przypadkową dekompletację). Każda strona oferty powinna być kolejno 

ponumerowana, opieczętowana  oraz podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli 

Wykonawcy.  

3. Oferta złożona przez wykonawcę  powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy                 

(Załącznik nr 1), klauzulę RODO (Załącznik Nr 4) oraz dokumenty i zaświadczenia 

wyszczególnione w pkt. II ust. 2 pkt 1-3 
Wszystkie formularze zawarte w zapytaniu ofertowym a w szczególności formularz ofertowy  

powinny być wypełnione wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub 

upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii 

winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela   

Wykonawcy. 

Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej 

formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione,  spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

 



 
 

IV. Opis sposobu  obliczenia ceny. 

 

Cena oferty musi być podana w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia.  

W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)) należy wpisać: 

- cenę jednostkową  ( cena za jeden litr oleju)  

- cenę całości zamówienia uwzględniającą maksymalne ilości dostaw oleju ( cena 

jednostkowa x  28 000 litrów)  

Cena 1 litra oleju może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny oleju przez producenta.  

W przypadku zmiany ceny oleju przez producenta, cenę brutto1 litra oleju kolejnej dostawy 

oblicza się następująco: cena netto 1 l oleju producenta w dniu dostawy podzielona przez cenę 

netto 1 l oleju producenta w dniu otwarcia ofert tj. 16.01.2023 r.  x 100% x  cena brutto 

dostawcy w dniu otwarcia ofert. Za cenę producenta przyjmuje się cenę hurtową publikowaną 

na stronach internetowych. 

Jest to jedyna dopuszczalna regulacja zaoferowanej przez Wykonawcą ceny oleju, do rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

  

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferty. 

 

1.Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w formie pisemnej na adres: Centrum Usług 

Wspólnych w Iwaniskach,  27-570 Iwaniska  ul. Opatowska 25  z dopiskiem ,, Dostawa oleju 

opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska na sezon 

grzewczy 2022/2023 i 2023/2024”, w formie elektronicznej na adres e-mail:  danuta-zeas@o2.pl 

wraz z załączonymi skanami podpisanych niezbędnych dokumentów do dnia 16 stycznia 2023 r.                 

do godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,  po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 

 

VI. Kryterium  oceny ofert. 
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 

według kryterium: cena oferty - 100 % 

2. Ocena ofert będzie odbywać się według wzoru: 

Wartość punktowa oferty = (cena najkorzystniejszej oferty : cena badanej oferty ) x 100 

3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  
 

VII. Formalności jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy. 
       

1. Zamawiający zawrze umowę  z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

2. Umowa na wykonanie zadania określonego w pkt I zostanie zawarta odrębnie z każdą 

jednostką.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

VIII. Istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Projekt umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą jest zawarty                             

w załączniku nr 2 . 

a) Gwarancja na jakość przedmiotu dostawy. 

b) Sposób płatności- przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

c) Termin  zapłaty –30 dni  

d) Podane w pkt. I opisu przedmiotu zamówienia ilości maksymalne stanowią ilości 

nieprzekraczalne, jakie Zamawiający może zakupić w okresie umowy. 

mailto:danuta-zeas@o2.pl


 
 

e) Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnych ilości oleju Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

f) Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania  do 31.12.2023 r. 
 
ZAŁACZNIKI :  
1. Formularz ofertowy  (do wypełnienia) ; 

2. Projekt umowy; 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Klauzula RODO. 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 Zatwierdził:  

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach 

 

Agata Kończak 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1  

                                                                        do Zapytania ofertowego Nr 1/2023                                        

z dnia 04.01.2023 r. 

    
FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa, adres i telefon Wykonawcy 

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

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

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

W odpowiedzi na prowadzone rozpoznanie cenowe w formie zaproszenia do składania ofert 

(zapytanie ofertowe) na ,,Dostawę oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Mydłowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach do budynku szkoły filialnej                        

w Jastrzębskiej Woli, Jastrzębska Wola 4, 27-570 Iwaniska 

                    

OŚWIADCZAMY  ŻE : 

 

1.Oferujemy  wykonanie zamówienia na dostawę łącznie 28 000 litrów oleju opałowego lekkiego 

do wyżej wymienionych jednostek w cenie: 

 

 a). Cena jednostkowa za 1 litr oleju opałowego: 

netto: .................zł/l, słownie ......................................................................................................... zł/l  

 VAT .......% ................. złotych, słownie ........................................................................................ zł 

 brutto: ................zł/l, słownie ...................................................................................................... zł/l 

 b). Cena całości zamówienia ( za 28 000 litrów oleju) 

netto: .................zł/l, słownie ......................................................................................…. ……….zł/l  

VAT .......% ................. złotych, słownie ........................................................................................ zł 

brutto: ................zł/l, słownie ...................................................................................................... zł/l 

a) Oświadczamy, że będziemy dostarczać olej opałowy następującego producenta 

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

b) Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy, w terminie do 31.12.2023 r. 

c) Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i  zobowiązujemy się                  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach                  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

d) Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1…................................................................................................................................ 

2…........................................................................................................................... 

3 …....................................................................................................................... 

                                                                        

  Podpisano: 

data  …….............................                                                       ……..................................  
  /upełnomocniony przedstawiciel/ 



 
 

Załącznik Nr 2 

do Zapytania ofertowego Nr 1\2023 

z dnia 04. 01.2023 r.                                                                                       

 

UMOWA DOSTAW Nr 1/2023 

 

 

Zawarta w dniu ……………………………………………………………………………… 

pomiędzy:………………… ………………………………………………………………….                             

NIP : …………………., REGON:…………………….. 

Reprezentowaną przez: …………………………………………… zwaną w dalszej treści 

umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

 a firmą: …………………………………………………………………………………….  

mającą siedzibę w …………………………………………………………………………. 

NIP :……………., REGON :………………….., 

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : ……….......                             

zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  

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

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu                             

o zapytanie ofertowe Nr 1/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r.  na wykonanie zamówienia o wartości  

poniżej 130 000,00 złotych pn. : ” Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół 

Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska” oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie 

zawiera się  umowę następującej treści:  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego 

lekkiego do kotłowni zbiornika zlokalizowanego w ………………………………                        

……………w ilości ……. w okresie  od ……………….      do ……………………………..  

2. Podana ilość oleju opałowego, jaką Zamawiający może zakupić  w okresie obowiązywania 

umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od warunków 

atmosferycznych i potrzeb szkoły. 

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

przysługiwały  żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

§ 2 

 

Termin realizacji zamówienia: 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Dostawa oleju będzie następowała partiami w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez 

Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę, określającego ilość oleju opałowego. 



 
 

§ 3 

1. Wykonawca   gwarantuje   stałą,    dobrą    jakość    paliwa    o    parametrach     zgodnych 

z dostarczoną ofertą. 

2. Na każdą dostarczoną partię oleju Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo 

jakości wystawione przez producenta oleju. 

3. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości oleju opałowego umowa może być 

rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym. 

4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostawy 

nieodpowiedniej jakości paliwa. 

§ 4 

 

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części dostawy innemu podmiotowi 

bez zgody Zamawiającego 

         § 5 

 

1. Wynagrodzenie brutto za dostarczenie 1 litra oleju opałowego ustala się w wysokości                   

……………………………………… ustalone zgodnie z przedstawioną ofertą. 

2. Cena jednostkowa netto oleju opałowego producenta ………………… w dniu otwarcia 

ofert   tj. …………….. wynosiła ………………. (słownie :   ……………….. ). 

3. Szacunkowa wartość brutto zamówienia wynosi: ………………….. zł  

4. Podstawą  obliczenia wartości danej dostawy będzie cena podana w pkt. 1 oraz ilość oleju 

potwierdzona na liczniku cysterny, z której nastąpi przepompowanie do zbiornika 

Zamawiającego 

5. Wynagrodzenie podane w pkt. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny oleju przez 

producenta. Cenę brutto1 litra oleju kolejnej dostawy oblicza się następująco: cena netto 1 l 

oleju producenta w dniu dostawy podzielona przez cenę netto 1 l oleju producenta w dniu 

otwarcia ofert tj.  ……………. . x 100% x  cena brutto dostawcy w dniu otwarcia ofert. 

 

 § 6 

 

Zapłata wynagrodzenia za każdą wykonaną dostawę będzie następowała na podstawie faktur 

wystawionych przez wykonawcę. 

1.Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje: 

 podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę       

w ramach ustalonego wynagrodzenia, 

 wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem   zamówienia. 



 
 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany rachunek 

bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 za nieterminową realizację dostawy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy 

dzień zwłoki, 

 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego, 

3. Łączna ilość kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej stronie nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego, przy czym Strony zachowują 

bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

W  sprawach   nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Umowa  jest  zawarta  na  czas określony i obowiązuje od …………….  do dnia ………………..  

 

§ 11 

1. Osobą   odpowiedzialna   za   bieżące   kontakty   z  Wykonawcą  po stronie Zamawiającego jest 

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

2. Osobą  odpowiedzialną   za  bieżące   kontakty  z   Zamawiającym  po  stronie  Wykonawcy jest:   

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

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej              

ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 



 
 

 

                                                          Klauzula RODO 

 
Zamawiający – …………… …………………………. ………. przetwarza dane zawarte w Umowie, znajdujące się  

w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowania w sprawie zapytania ofertowego. 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady Unii Europejskiej 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) mają charakter danych osobowych. 

2. W świetle informacji, o których mowa w ust. 1, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest : ……………………………………………...  

2) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla, ul. Wrzosowa 15/1, 

25-211 Kielce; e-mail: iod@czi24.pl. 

3) Dane osobowe zawarte w Umowie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych 

osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania,                         

a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której 

dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  

z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

7) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości zawarcia Umowy. 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

 

 

 



 
 

                                                                                  
Załącznik Nr 3 

do zapytania ofertowego nr 1/2023 

z dnia 04.01.2023 r. 

 

 

 

Oświadczenie 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju  

opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska”                              

w okresie od 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie 

Gminy Iwaniska: Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie i do Publicznej Szkoły Podstawowej                                

w Iwaniskach  

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

     paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji. 

2. Posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

……………………………                                                        .……………………………. 
Miejscowość, data                                                                                   podpis Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik Nr 4 

do zapytania ofertowego nr 1/2023 

z dnia 04.01.2023 r. 

 
Klauzula informacyjna dot. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,                          

z 04.05.2016 r. str.1 ze zm.) – dalej: „RODO”, informuję, że: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Centrum Usług              

w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska. 

b) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt 

pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla, 

ul. Wrzosoa 15/1 , 25-211 Kielce; e-mail: iod@czi24.pl, tel. 663 530 060 

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

z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30listopada 2021 r. prowadzonym w 

formie zapytania ofertowego.  

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „uPzp”   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich 

przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

przysługiwać osobie, której dane dotyczą;   

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ,,uPzp” przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.  

g) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

i) 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
1
; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

j) 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. 

k). Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem                                       

w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO  i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Do obowiązków tych należą m.in.: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w 

treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego – obowiązek informacyjny 

wynikający z art.13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami, 

 - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, w których dane 

wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści 

mailto:iod@czi24.pl


 
 

oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, chyba ze ma zastosowanie , co najmniej 

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

                  

1
 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. 
2
 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 

 

 

 

 

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

          Miejscowość, data                                                                                   podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


