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I.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Czerwin
Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin
woj. mazowieckie
tel. 29 761 45 92
fax. 29 761 92 17
www.czerwin.pl

II. Oznaczenie Wykonawcy
Na potrzeby niniejszego zapytania o cenę za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)) dalej ustawą pzp,
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Miejsce publikacji:
- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy (w tym transport i rozładunek)
oleju opałowego lekkiego w ilości około 20 000 litrów, do kotłowni w Szkole Podstawowej w
Piskach, ul. Słowackiego 22. Dostawa oleju odbywać się będzie etapami w terminach
wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego.
WYMAGANIA
Olej opałowy lekki winien być zgodny z polską normą PN-C-96024, spełniający, co najmniej
następujące wymagania:
1) Wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg,
2) Gęstość w temp. 15° C: max. 860 kg/m3,
3) Temperatura zapłonu: min. 56° C,
4) Lepkość kinematyczna: w temp. 20° C: max. 6 mm2/s,
5) Skład frakcyjny:
- do temp. 250° C destyluje max 65% (VA/),
- do temp. 350° C destyluje min. 85% (V/V),
6) Temperatura płynięcia: max. - 20°C
7) Pozostałość po koksowaniu w 10 %-wej pozostałości destylacyjnej: max. 0,3% (m/m),
8) Zawartość siarki: max. 0,1% (m/m),
9) Zawartość wody: max 200 mg/kg,
10) Zawartość zanieczyszczeń stałych: max 24 mg/kg,
11) Pozostałość po spopieleniu: max. 0,01 (m/m),
12) Barwa: czerwona
2. Zakres dostaw stanowiących przedmiot zamówienia jest szacunkowy. Zakres dostaw może ulec
zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
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3. Realizacja dostaw będzie się odbywała w ciągu 3 dni od daty zamówienia złożonego faksem lub
telefonicznie. Dostawa będzie się odbywała wyłącznie w dni robocze.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdej partii zamówionego oleju opałowego wraz z
dokumentami przewozu WZ dołączał świadectwo jakości oraz dokument o obowiązujących
aktualnie cenach hurtowych oleju opałowego, dostępnych na stronie internetowej producenta.
5. W przypadkach budzących wątpliwości, co, do jakości towaru, Zamawiający zleci uprawnionej
jednostce zbadanie właściwości dostarczonej partii oleju w zakresie wymagań norm.
Koszt dodatkowych badań obciąży:
- w przypadku potwierdzenia zgodności ze świadectwem jakości – Zamawiającego,
- w przypadku niezgodności ze świadectwem jakości – Wykonawcę.
Wadliwą partię oleju Wykonawca odbierze we własnym zakresie od Zamawiającego w ciągu 1
dnia od daty powiadomienia o złej jakości dostawy. Po tym terminie Zamawiający obciąży
wykonawcę kosztami składowania materiału.
6. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa
legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym
licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
7. Po każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
oświadczenia o opłaceniu podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z 26
lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U z 2013 r., poz. 35).
8. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 09135100 – 5 Olej opałowy
9. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp i spełniający warunki na podstawie art. 22 ustawy pzp
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi i posiada
wymaganą przez prawo koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC), wydaną przez prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (tekst jedn. DzU 2012, poz. 1059, z późn. zm.).
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia.
Wykonawca może polegać na:
- wiedzy i doświadczeniu,
- potencjale technicznym,
- osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
- zdolnościach finansowych,
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają
dostarczyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytana o cenę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytana o cenę.
3) Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.
DzU 2012, poz. 1059, z późn. zm.).
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2019 r.
VII.OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
przetargi@czerwin.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Czerwin, Plac
Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin do dnia 11 stycznia 2019 roku do godz. 900.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.czerwin.pl.
IX. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena (Stała marża (rabat) w stosunku do obowiązującej ceny hurtowej producenta) - 100 %
2. Sposób oceny ofert:
Kryterium „cena” - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1 – 90
obliczone wg wzoru:
C = Cmin/Co x 100pkt
gdzie:
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C
C min
Co

- liczba punktów za kryterium „cena”, (do dwóch miejsc po przecinku)
- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
- cena oferty badanej

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.czerwin.pl. Z Wykonawcą wyłonionym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana umowa.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ewa Suchcicka – Juriewicz pod numerem telefonu 29 761 45 92
w. 40 oraz adresem email: przetargi@czerwin.pl
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA – 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 Gmina Czerwin, pl. Tysiąclecia 1, 07-407
Czerwin; adres e-mail: gmina@czerwin.pl, telefon: 29 761-45-92 ;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlic wiejskich w miejscowościach : Wojsze, Tyszki Nadbory, Janki Młode, Jarnuty, Laski Szlacheckie,
Suchcice”, Oznaczenie postępowania: INR.271.10.2018, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;



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 stycz nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;



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, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
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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: 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

XIII. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór formularza ofertowego.
Formularz Cenowy
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Projekt umowy.
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