
Świdwin, dnia 03.].2 ,202I r.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

PosĘp ow anie z wyłqczeniem p rzep isów ustawy Praw o zamów ień publicznych
(Dz. U. z 2027 poz. 1729 ze zm.), zgodnie z arL 2 usL 7 pkl 7 ustawy, oraz zgodnie z
§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załqcznik nr 1 do
UchwaĘ nr 77/196/27 Zarzqdu Powiatuw Świdwinie z dnia 74 sĘcznia 2027 roku,

Zamawiaiący
Ze sp ół S zkół Rolni czych Centrum Ks ztałcen ia Zaw o dowe go

im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

II. Opis przedmiotu zamówienia=

Przedmiot em zamówienia j est:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych
CKZim. Stefana Zeromskiego w Świdwinie ul. Szczecińska BB, 78 - 300 Świdwin
w okresie od 01.01.2022 r, do 31,,1,2,20ż2 r,:

Benzyna Pb 95 - Przewidywana ilość rocznaw litrach - 1500 l.
Olej napędowy - Przewidryana ilość rocznaw litrach - 9 500 l.

IIt. Warunkiudziałuwpostępowaniu:

1. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe
okreŚ]one w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 Października 2075 r, w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z2015 r,poz,1680 )

2,Zakup paliw dokonywany będzie w miejscu dystrybucji na terenie miasta Świdwin

3. Odbiór paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będąrych w
użytkowaniu Zamawiającego przez Pracowników Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
KształceniaZawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie w ilościach zgodnych z
bieżąrymi p otrzebami Zamawiaj ącego.

4. Wydanie paliwa musi być odnotowane i potwierdzone każdorazowo podpisem
pracownika stacji paliwowej na dokumencie potwierdzającym pobranie paliwa. Fakt
bezgotówkowego pobrania paliwa potwierdzikażdorazowo własnoręcznym podpisem
upoważniony pracownik ZSR CKZw Świdwinie na dokumencieWZlub zbiorczym kwicie
wydania, sporządzonym przez pracownika stacji paliw Wykonawcy na którym
umieszczonabędzie data zakupu, ilość i asortyment i informacja do jakiego pojazdu lub
maszyny został przeznaczony zakup.

5. Faktury zazakup paliwpowinnybyćwystawiane co najmniej razw miesiącu



6. Fa}<tury powinny być sporządzane na podstawie asygnat rozchodowych lub druków
wZ

7. Do cen jednostkowych paliwa, Wykonawca udzieli stałego kwotowo rabatu, który
będzie ujmowany przy każdorazowym zakupie paliw od cen jednostkowych brutto,
które będą widniaĘ na dystrybutorach w trakcie sprzedaży paliw.

B. Oferent wraz z ofertą przedłoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
posiadanej koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekĘmi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia ]-0 kwietnia 1,997 r. Prawo energetyczne (

Dz,U.z2OL9 r,poz.755)

ry. Termin realizacii zamówienia - od dnia 01.01,2022 r. do dnia 3t,1,2,2022r,

V. Termin oraz sposób złożenia oferty:

OferĘ zgodne z Załącznikiem nr 1_ do ogłoszenia na|eży dostarczyć do siedziby
zamawiającego lub za pośrednictwem poczŁy elektronicznej na adres e - mail:
zsrckp@poczta.onet,pl. Termin składania ofert upĘwa dnia 14.12,2021 r. o
godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz,11:00 w siedzibie
Zamawtającego tj, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego, im.
Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul, Szczecińska BB, 78 - 300 Świdwin (sekretariatj

\Ą. Termin związania ofertą

30 dni od upĘwu terminu składania ofert.

VII. Kryteria oceny ofert

Kryterium nr 1:

Cena 60 pkt.
Oferta zawIerająca najnizszą cenę otrzyma maksymalną Iiczbę punktów, a pozostałe
oferĘ proporcjonalnie mniej wg wzoru:

nainiższa cena podana w złożonych ofertach

Kr = ---------x 60

cena wbadanei ofercie

Kr - wartoŚĆ oceny oferĘ według kryterium nr 1_

Kryterium nr 2:

Rabat 40 pkt.
zaoferowany rabat oferty badanei

Kz= ---------x40
naiwyższy zaproponowany rabat z ofert

Kz - wartoŚĆ oceny oferty według kryterium nr 2

11, + Kz = Ogólna liczba punktów oferty



\Ąil. Określenie warunków zmian zawartei umowy

1. Strony dopuszczalązmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie
z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia
następująrych okoliczności, których nie możnabyło przewidzieć w chwili
zawier ania niniej szej umovvy, polegaj ące na :

a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających
wpĘw na realizację przedmiotu zamówienia wĘm zmiany ustawowe zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmianie terminu, częstotliwości i sposobu wykonywania umowy w
przypadku, gdy niezbędna jest zamlana sposobu wykonywania lub terminu,
częstotliwoŚci realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
g) zwiększeniu o 1,0o/o wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla
zapewnienia ciągłości usługi oraz prawidłowego funkcjonowania szkoĘ na
skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia
postępowania o zamówienie.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne
w stosunku do treści oferĘ, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawry.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informaryina wynikaiącaz RODO

Zgodnie z art, 13 ust. 7 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2076/679 zdnia 27 |<llłletnia 20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04,05.2O16, str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żerornskiego w Świdwinie jest Pani
Katarzyna Sobierajska z którą można kontaktować się e-mailowo:
iodzsrcko@wo.nI.,

3) Pani/Pana dane osobowe przeV^rarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1_ lit, C

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana
Żeromskiego w Świdwinie, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawo zamóvńeń publicznych (Dz.U, z 202I poz,1,1,29 ze zm,), zgodnie z art,2
ust, 1 pkt. 1 ustawy, oraz zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówiefl
publicznych,lłóry stanowi Załącznlk nr ]_ do UchwaĘ nr 71,/1,96/21, Zarządu
Powiatu w Świdwinie z dnia 14 sĘcznia 202]. roku.



4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art. IB oraz
art. 74ustawy PZP,

5J Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zart,97 ust. ]. ustawy
Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana doĘczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
P'p;

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

8) posiada Pani/Pan:

1, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
doĘczących mając jednocześnie na wzg|ędzie art, Ba ust. 2 Pzp tj.: w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art, 15 ust. 1-3
rozporządzenia 201,6/679, Wmagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiająq może żądać od osoby, której dane doĘczą, wskazania
dodatkowych informacji mająrych na celu spreryzowanie żądania, w
szczegÓ|noŚci podanianazry lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz art. oraz art,97 ust. La Pzp tj,: w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wmagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane doĘczą, wskazania
dodatkowych informacji mająrych w szczegó|ności na celu spreryzowanie
nazw lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych mając jednoczeŚnie na względzie art. Ba ust, 3 Pzp g,: skorzystanie
przez osobę, której dane doĘczą, z upravrnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. L6 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. ]_B ust. 2 RODO zgodnie z art, Ba ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. ]-8 ust. I rozporządzenia 2ot6f 679, nte
ogranicza przetwarzania danych osobovrrylch do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.



4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, że prze*rlarzanie danych osobowych PanifPana
doĘcząllch narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związkuzart, 1,7 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3. na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przeL1^Iarzania danych
osobowych, gdyz podstawą prawną przehłłarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art, 6 ust. ]_ lit. c RODO

X. Pozostałe informacie

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPĘ- nazw i kody grup,
klas i kategorii robót

- 09!3ż7aa-4 - Bemzynabezoławiawa"
- 09t341,00-8 - Oiejnapędowy

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z

Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub
telefonicznie (numer tel. i adres email należy podać w załącznIku nr 1J.

Załączniki:
1,, Formularz ofertowy
2, Wzór umowy

ZATWIERDZIŁ


