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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni w siedzibie na ul. Wolności 25 zwraca się z zapytaniem 
ofertowym dotyczącym  realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest : 

„Dostawa  oleju opałowego lekkiego” 

I.Nazwa i adres zamawiającego  
  Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa nr 26 im Żołnierzy Armii Krajowej siedziba ul.    
  Wolności 25;  81-327 Gdynia  

II .Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywnie w terminie od  lutego 2019 roku do 31 
grudnia 2019 roku oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09.13.51.00-5) przeznaczonego do 
opalania  kotłowni szkolnej.  

Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2011, 
gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w 
których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30) i posiada 
minimalne parametry: 

 - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 
 - zawartość siarki max. 0,1 % 
 - zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 
            - zawartość wody max. 200 mg/kg 

Przewidywana ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi 35.000 litrów i 
odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. W żadnym 
przypadku wielkość dostarczanego w częściach oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczeniu 
na warunki referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze 15oC. 

Sumaryczna wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmniejszeniu w zależności od 
panujących warunków atmosferycznych. Nie więcej jednak niż o 20 % ilości początkowej. 
Miejsce dostawy oleju opałowego: Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni ul. Wolności 25. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu 
producenta/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia. 



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. 

W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający zastrzega 
sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego 
zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie 
laboratorium na koszt Wykonawcy. 

Jednorazowa ilość zamawianego oleju będzie ustalona z wykonawcą. 
Dostawy do obiektów objętych zamówieniem będą łączone. 

W obiekcie objętym zamówieniem posiadamy zbiornik o pojemności 10 000 litrów. 

Rozładunek dostarczanego paliwa odbywać się ma przy zastosowaniu pompy przy 
autocysternie. 

III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki : 
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  
b)  posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne ( Dz. U. z 2017r., poz.220 z późn. zm.) obowiązującą przez cały 
okres realizowania zamówienia. 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację       
przedmiotowego zamówienia  

d) posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację     
przedmiotowego zamówienia. 

IV . W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do przesłania  
oferty drogą mailową na e-mail sekretariat@sp26gdynia.pl  lub  faksem 58 620 30 02 lub  
złożenie ofert  w naszym sekretariacie do dnia 24 stycznia 2019 do godz. 15:00 .  
Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, 
nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową kopercie 
oznaczonej następująco: 

Szkoła Podstawowa nr 26 
81-327 Gdynia 
ul. Wolności 25 

„OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” 

Osobą uprawnioną do kontaktów w/w sprawie jest Pan Waldemar Kuprycz kierownik 
administracyjny telefon kom.  602 823 676 . Telefon do sekretariatu szkoły : 58 620 30 02 . 

……………………………………….. 
Pieczęć oferenta  

mailto:sekretariat@sp26gdynia.pl


FORMULARZ OFERTOWY 

Niniejszą ofertę składa: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Siedziba: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  .................................................................................................. 
e-mail:            
                             .................................................................................................. 
Numer telefonu:    .................................................................................................. 
Numer faksu:   .................................................................................................. 
Numer REGON:    .................................................................................................. 
Numer NIP:     .................................................................................................. 

Nawiązując do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10.01.2019 r. oferujemy realizację 
zamówienia za cenę: 

Cena  1 litra oleju opałowego przyjęta na dzień 10.01.2019 roku 

netto: ................................................... zł; 

cena brutto:  ........................................ zł. 

Cena całości zamówienia, tj. 35.000 l oleju opałowego: 

netto: …………………….….…..... (słownie: ..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………...) złotych 

brutto: .……………………………. (słownie: ...................................................................... 

…………………………………………………………………………………...................) złotych 

stawka podatku VAT ....................... % 

                                             
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu 

Ofertowym. 



2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.                                                            

                                                                                                                               
3. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

.................................................................. tel. ..................................... 

W załączeniu: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

d) wykaz dokonanych dostaw 

  
.................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data)                                              

                                                                              (pieczątka i podpis osób/osoby upoważnionej 
                                                                                          do reprezentowania Oferenta)  

                                                                                                                       
    

   

……………………………………………………….                                                                                          
                            pieczęć  Wykonawcy 
      



WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

Wykaz dostaw oleju opałowego lekkiego w okresie ostatnich trzech lat – co najmniej trzy dostawy z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców. 

Uwaga! Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór.  

W wykazie należy wpisać zamówienia, których odbiór ostateczny miał miejsce w/w okresie. 

................................................................. 
podpis osób uprawnionych  

rodzaj zamówienia wartość 
dostaw

czas realizacji (należy podać daty)

nazwa i adres 
Zamawiającego oraz 
miejsce wykonania 

dostaw

początek koniec



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem 
danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu , 
jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdyni im.Żołnierzy Armii Krajowej, ul.Tatrzańska 40, 30-313 
Gdynia. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony 
danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: rodo@sp26gdynia.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o na: Zakup oleju opałowego w trybie zapytania ofertowego.  

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępnionazostaniedokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP]. 

5. 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, jej rozliczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 się, że 
przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO; 

Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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