
Świdwin, dnia l7.1 1.2020 r.

ZespólSzkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z ilnia 29 sq)czni& 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - (Dz. U. z 2aI9 r.
poz I843) wartoŚĆ zamówienia nie przekrac7a wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (afi. 4 pkt. 8 ustawy).

I. Zamawiający
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie

Prosi o złożęnię oferty cenowej dla zmówienia pn, ,,Zakup i dostawa paliw silnikowych''.

il. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla
Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Zeromskiego w Świdwinie w 202l roku:

Forrnul

Iil. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy,.
- maj ą zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe.
- Wykonawca proponując ceny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cenowym, Wrażazgodę na to,

że będą one obowiązywać do 31.12.2021 r.
- Wykonawcy którzy dostarczą zamawiane paliwa silnikowę do siedziby Zamawiającego własnym

transportem nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu złożęnia zamówięnia.

IV. Termin realizacji zamówienia - od dnia 0l .0l,202l r. do dnia 31 .l2.2021r.

V. Termin oraz sposób zlożenia oferty:

Oferty zgodne zZałącznikiem nr 1 do ogłoszenia rtaleĄ dostarczyć do siedziby zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia25.11.2020r. o godz.10:00
Otwarcie ofęft nastąpi w dniu 26.11.2020r. o godz. 11:30 w siedzibie ZamawiĄącego tj, Zespół Szkół
Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego, im. Stęfana Zeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88,
78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI. Termin związania ofertą
14dni od upĘwu terminu składania ofert.

olTnularz ceno

Opis przedmiotu
zamówienia

Ilość na 202t r.
w litrach

CenazaIlbrutto
w Zł.

wartość brutto
w Zł.

Benzyna Pb 95 1 300

Olej napędonry 9500

Razem



VII. Kryteria oceny ofert

Cena- l00 %

PuŃty liczone będą według wzoru:

An= x 100

gdzie:
A,- liczba punktów dla kryterium cena
C"- oferowana cena brutto
C^-najniższa cena brutto za wykonanie zadania

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta
odrzuceniu.

zawierająca najniższą cęnę z pośród ofęrt nie podlegających

VUI. Określenie warunków zmian zawartej umowy
Nie dopuszcza się zmian w zawartej umowie

Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwiętnia
2016 r, w sprawie ochrony osob rlzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘrły 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię
danych) (Dz.Urz. UE L l19 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

1) administratorem Pani,/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczycl, Centrum Kształcenia
Zawotlowego im. Stefuna Żeromskiego w Świdwinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest abi@powiatswidwiński,nl tel.
94 36 50 327;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit, cRODO w celu związatlym z
postępowaniem o udzielenię zamówienia publicznego ,,Zakup i dostawa paliw silnikowych" do
Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie" prowadzonym w Ębie
ałt. 4 ust. 8 Ustuwy z dnia 29 stlcznia 2004 r. - PZP;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o aft. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843 zpóźn.nn.), dalej ,,ustawa PZP";

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończęnia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuj e cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Patią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani,/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzięlenię zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP;

7) odniesięniu do PatilPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zaltomatyzowany, stosowanie do ań. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan;

l. na podstawie ań. l5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących mając
jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. l5 ust. 1-3 rozporządzenia20161679, wymagałoby niewspółmiernie duzego
wysiłku, zamawiający może żądac od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na cęlu sprecyzowanie żądanta, w szczególności podania fiazwy lub da§
postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego lub konkursu oraz art. oraz art.97 ust. laPzp
tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust, 1-3 rozporządzenia
20161679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na cęlu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielęnie zamówienia;

2. na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając
jednocześnie na wzgllędzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane doĘczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16

rozporządzenia 20161619, nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
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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 z zastrzężęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a
ust,4 Pzp tj.: wystąpienie zżądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. l rozporządzenia20|6l679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych dg czasu zakończenia postępowania o udzielenię
zamówienia publicznego lub konkursu.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że ptzetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani./Panu:

1" w związkuzart.77 ust. 3 lit. 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 przetwarzanta danych osobowych, gdyz

podstawą prawną ptzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l |it, c RODO
X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV)- nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
09132l00-4 - Benzyna bezołowiowa.
09134100-8 - Olej napędowy

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofęrtami. Z Wykonawcą,który przedstawi
naj korzystniej szą ofertę zostanie podpisana umowa.
O wynikach postępowania Ofęręnci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres
email nalezy podać w załączniku rv l).

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:
Zbigniew Derwisz
tel. 606 355 407

Załączttiki:
l, Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy

ZATWIERDZIŁ

Andrzej


