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Płock, 2021-11-29 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO 

 

ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock, z siedzibą Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock NIP 

774-31-35-712 – Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-401 Płock 

działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zaprasza do składania 

ofert w trybie przetargu pn sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju 

napędowego, grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w okresie od 01 

stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. w szacunkowej ilości 9,3m
3 

do Miejskiego 

Przedszkola nr 13 w Płocku. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju 

napędowego, grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w okresie od 01 

stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. w szacunkowej ilości 9,3m
3 

do Miejskiego 

Przedszkola nr 13 w Płocku. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2001 i 

posiadać następujące minimalne parametry: 

- gęstość: w 15
o
C – max 0,860 kg/l (tożsamo w 20

o
C – max 0,835 kg/l) 

- 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. 200mg/kg 
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- skład frakcyjny: do temp.. 250
o
 C destyluje: max. 65% VN; do temp. 350

o
 C 

destyluje: min. 85% VN 

- lepkość kinematyczna temp.. 20
 o
C: max. 6,00 mm

2
/s 

- temperatura płynięcia: max. - 20
 o 

C 

- temperatura zapłonu: min. 56
 o 

C 

- pozostałość po koksowaniu w 10% pozost. dest. :max. 0,3% (m/m) 

- pozostałość po spopieleniu: max. 0,01 % (m/m) 

- barwa czerwona 

- zawartość znacznika: 6,0 mg/l – max/ 9 mg/l 

- zawartość barwnika (Solvent Red 19): min. 6,3 mg/l 
 

2) Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 

grudnia 2022r.  

3) zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w 

stosunku do zapotrzebowania uzależniając to prawo do potrzeb Zamawiającego wynikających 

z warunków pogodowych. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej 

ilości zapotrzebowania. 

 

5) Sposób realizacji dostawy: 

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres 

trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

- Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

- Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb, 

składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy 

oleju.  

- Zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy, w imieniu Zamawiającego, będzie dokonywała 

pomoc administracyjna lub referent do spraw zaopatrzenia. 

- Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie lub e-mailem. 

6) Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na 

krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.: 

- podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw i 

wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP, 

- wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych. 

Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegał zmianie przez 

okres obowiązywania umowy. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ceny brutto za 1 m
3
 paliwa obowiązującej w 

dniu tankowania. 
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III. Termin wykonywania zamówienia:   

 

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.  
 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1.Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do 

składania ofert. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wszystkie strony powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno 

ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. 

4. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

6. Oferta powinna być: 

-opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,  

-posiadać datę sporządzenia,  

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

-podpisana czytelnie przez oferenta,  

- kserokopią odpisu z KRS lub informacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,  

-zawierać załączniki 1, 3, 4.  

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do dnia 13.12.2021r. 

do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz dopiskiem: „Oferta na dostawę 

oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów 

grzewczych) w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. w szacunkowej ilości 

9,3m³”.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Ocena ofert odbędzie się w dniu 13.12.2021r. o godz. 13.00 w pokoju dyrektora 

przedszkola, a wyniki i wybór najkorzystniejszej ofert zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej  przedszkola, pod adresem www.przedszkolenr13.pl  . 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących  treści złożonych ofert.  

5. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro zamieszczono na stronie 

internetowej www.przedszkolenr13.pl  

http://www.przedszkolenr13.pl/
http://www.przedszkolenr13.pl/
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VI. Opis sposobu  obliczania ceny oferty 

 

1. Na cenę brutto za 1m³ oleju składa się: 

a) cena bazowa (CB) podstawowa, publikowana na stronie internetowej cena hurtowa netto z 

dnia 10.12.2021r. Godzina 12.00  na nalewa ku autocysterny w PKN ORLEN S.A. za 1m³ w 

temp. referencyjnej 15°C.  

Cena  PKN ORLEN służy jedynie do porównania i oceny ofert. Nie jest wskazaniem 

producenta oleju.  

b) marża wykonawcy lub upust wykonawcy, jeżeli wykonawca nie stosuje marży lub nie 

udziela rabatu – wpisuje wartość „0”. Marża lub upust wykonawcy powinna być 

wyrażona kwotowo, do dwóch miejsc po przecinku.  

c) podatek VAT.  

2. Cena musi uwzględniać koszt transportu do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku. 

3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, 

należne podatki. 

5. Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o 

tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w 
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ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

8. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 

o którym mowa w pkt 9. 

9. Ceny sprzedaży za 1 m
3
oleju opałowego stosowane do indeksacji ustala się na podstawie 

różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze strony 

internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny. 

 

   VII. Ocena ofert 

1.Kryterium oceny ofert – najniższa cena. 

2. W przypadku zaproponowania tej samej ceny Dyrektor przedszkola może zaprosić 

oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Dyrektor przedszkola może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących jego oferty. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała 

wymogi formalne. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podawania przyczyny, bądź 

zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.  

7. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem 

formy pisemnej lub formy elektronicznej , przy czym  do złożenia oferty wymagana jest 

forma pisemna.  

VIII.  Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej 

przedszkola pod adresem www.przedszkolenr13.pl . 

W  sprawach nieuregulowanych  niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

IX. Osoba uprawnią do porozumiewania się z Oferentami ze strony Zamawiającego jest: 

Beata Giżyńska, tel. 24 367 52 35 

http://www.przedszkolenr13.pl/
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X. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016r. str. 1), dalej „RODO”, informuję, że  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 13 z 

siedzibą w Płocku  przy ul. Krakówka 8, adres e-mail: mp13@zjoplock.pl tel. 

24 367 52 35 

 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-

mail: iod@zjoplock.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 

RODO w celach związanych z postępowaniem w trybie przetargu pn sukcesywna 

dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju 

napędowego do celów grzewczych) w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 

2022r.  w szacunkowej ilości  13 m³ do Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku.  

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby  lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu 

Udzielenia Zamówień Publicznych w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Płocku przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania  w trybie przetargu pn sukcesywna 

dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju 

napędowego do celów grzewczych) w okresie od 01 stycznia 2022. do 31 grudnia 

2022r. w szacunkowej ilości 9,3 m³ do Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku.  

 Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych  ma charakter dobrowolny , jednakże  

jest to warunek konieczny do zawarcia Umowy.  

 Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania – stosownie do art. 22 RODO.  

 Posiada Pani/Pan: 

1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących 

2) Na podstawie  art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

3) 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 

4) Prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO.  

 

 

mailto:mp13@zjoplock.pl
mailto:iod@zjoplock.pl
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XII. ZAŁĄCZNIKI 

- 1. Wzór formularza ofertowego 

-2. Wzór Umowy 

-3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

-4. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

 

 

 

 


