Nr sprawy DPS.172.13.2021.ZP

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych
/tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm./

Kobyla Góra, dnia 17.12.2021r.

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBYLEJ GÓRZE
ul. T. Sikorskiego 1
63-507 Kobyla Góra
NIP 6221649357

Tel. 62 731 62 18

Kobyla Góra 17.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy DPS.172.13.2021.ZP
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej
ul. T. Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
tel. /62/ 731 62 18
NIP 622 164 93 57, e-mail: zamowienia@dpskobylagora.pl
zwany dalej „Zamawiającym”
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
15 000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, o następujących parametrach:
Lp. PARAMETRY
JEDNOSTKA WYMAGANIA wg
NORMY
o
3
1. Gęstość w temp. 15 C
kg/m
max. 860
2. Wartość opałowa
MJ/kg
min. 42,6
3. Temperatura zapłonu
C
min. 56
4. Lepkość kinematyczna w temp. mm2/s
max. 6,00
o
20 C
5. Skład frakcyjny:
- do temp. 250o C, destyluje
% (V/V)
max. 65
- do temp. 350o C, destyluje
% (V/V)
min. 85
Temperatura płynięcia
C
max. -20,0
Pozostałość po koksowaniu w
% (m/m)
max. 0,3
10% pozostałości destylacyjnej
8. Zawartość siarki
% (m/m)
max. 0,1
9. Zawartość wody
mg/kg
max. 200
10. Zawartość
zanieczyszczeń mg/kg
max. 24
stałych
11. Pozostałość po spopieleniu
% (m/m)
max. 0,01
12. Barwa
czerwona
2. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, a ilość zamawianego
oleju opałowego określona będzie każdorazowym zamówieniem telefonicznym. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 2 dni roboczych od każdorazowego
złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie min. 2 500 litrów.
3. Podana ilość oleju opałowego, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej
zmiany ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w
szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany w
zamówieniu ilości dostaw przez Zamawiającego, niż te które zostały określone w przedmiocie
zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U.2021 poz. 133 ze zm.).
6.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do tego przystosowanym i na
własny koszt do Zamawiającego. Samochód- autocysterna winna być wyposażona w legalizowany
licznik umożliwiający pomiar ilości oleju bez konieczności ingerencji obsługi.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy w godzinach pracy Zamawiającego.
III. Dokumentacja do zapytania ofertowego dostępna w siedzibie Zamawiającego – budynek administracji,
pokój nr 9 oraz na stronie internetowej:
6.
7.

a) http://bip.powiatostrzeszowski.pl/

b) https://dpskobylagora.pl/zamowienia-publiczne/
IV. Termin realizacji zamówienia:
Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Do zapytania ofertowego mogą przystąpić wykonawcy:
a) którzy sporządzą ofertę zgodnie z postanowieniem działu X i złożą ofertę w ustalonym terminie,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
c) posiadają wiedzę i doświadczenie,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta
musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w
miejscu "nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców występujących
wspólnie, a nie ich pełnomocnika.
VI. Miejsce uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia i warunków udziału w
zapytaniu ofertowym:
Dom Pomocy Społecznej, ul. T. Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
budynek administracji – pokój nr 9
Tadeusz Lewek - Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego
Kinga Januszkiewicz – Referent
pod nr tel. 519-332-738 lub519-332-733 w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
VII. Kryteria wyboru ofert którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Najniższa cena brutto oferty - 100 pkt.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:
cena minimalna wśród złożonych zakwalifikowanych ofert
Cena =
cena zakwalifikowanej badanej oferty
x 100 pkt.
2. Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100pkt.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę należy podać w złotych polskich na „ Formularzu cenowym oferty” zał. Nr 1,z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę oferty należy obliczyć następująco:
a/ do wyceny oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć cenę jednostkową netto stanowiącą 1000 L
oleju opałowego lekkiego producenta obowiązującą w dniu 17.12.2021r.
Przez „cenę producenta” Zamawiający rozumie cenę podawaną do publicznej wiadomości na stronie
internetowej producenta.
b/ do ceny jednostkowej netto ( za 1000 L ) oleju opałowego należy dodać oferowaną marżę (podaną w
kwocie) lub od ceny jednostkowej netto ( za 1000 L ) należy odjąć oferowany upust ( podany w kwocie).
Zaproponowana przez Wykonawcę marża lub upust jest wartością stałą i nie może ulec zmianie w
okresie trwania umowy.
c/ Wartość oferty brutto należy obliczyć dodając do wartości oferty netto obowiązującą stawkę podatku
VAT.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do
naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
4. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego producenta w
przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta.
5. Cena oferowana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych Wykonawca
zobowiązany będzie do stosowania ceny netto za 1000 litrów oleju opałowego podaną przez producenta
oleju opałowego na stronie internetowej w dniu dostawy oleju opałowego lub z dnia przed dostawą do
Zamawiającego ( potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta, który należy
dołączyć do faktury), uwzględniając stałą kwotową marżę lub stały kwotowy upust i podatek VAT.
7. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 0 C na
podstawie wskazań przepływowego licznika ilości wydanego paliwa, zainstalowanego w autocysternie
dostarczającej przedmiot zamówienia.

8. Formularz cenowy oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częścią załącznikami, zostanie
wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zapytania ofertowego, bez
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
IX. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
X. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta cenowa winna być sporządzona na formularzu cenowym oferty dołączonym do zapytania
ofertowego, zał. nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć :
a/ podpisane oświadczenie (zał. Nr 2),
b/ zaakceptowany i podpisany projekt umowy wraz z harmonogramem (zał. Nr 3),
c/należy również dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną (zał. Nr 9).
d/ aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w
zakresie objętym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki, ważną co najmniej
przez okres realizacji niniejszej umowy,
e/zaświadczenie (świadectwo) niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym.
Wykonawca może zamiast zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty
mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca może zamiast zaświadczenia złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio
stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych
środków zarządzania środowiskiem,
e/ wydruk cen oleju opałowego lekkiego producenta z ogólnodostępnej strony internetowej z dnia
17.12.2021r.
3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje przedstawiciel firmy, bądź Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty,
pozostałych dokumentów składanych w postępowaniu i umowy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Wszystkie załączniki dodane do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian i dopisków w oryginalnych
załącznikach.
5.Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz winna być
podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika Wykonawcy, złożona w zabezpieczonej
kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z
adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy DPS.172.13. 2021.ZP do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej
Górze”.

XII. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 27.12.2021r., do godziny 11:00 w sekretariacie
Zamawiającego
w Domu Pomocy Społecznej, ul. T. Sikorskiego 1, pokój nr 1
osobiście, kurierem , pocztą lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@dpskobylagora.pl
wymagane dokumenty wysyłamy w PDF
(decyduje termin dostarczenia, a nie wysłania).
ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Kobylej Górze
mgr Małgorzata Dłubak
podpis Dyrektora, bądź osoby upoważnionej

Ogłoszenie zamieszczono:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego na stronie internetowej
http://bip.powiatostrzeszowski.pl/ w dniu 17.12.2021 r.
- na stronie internetowej DPS Kobyla Góra https://dpskobylagora.pl/zamowienia-publiczne/,
w dniu 1712.2021r.

Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego
……………………………….
Pieczęć firmy

Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………………………....................
……………………................................
………………..…................ ………………….......................
Nr tel./fax
REGON
NIP

FORMULARZ CENOWY OFERTY
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego NA DOSTAWĘ OLEJU
OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy dostawę oleju opałowego za cenę:
Przedmiot
zamówienia

Szacunkowa
ilość w L

Cena
jednostkowa
(1000L ) netto
w zł.
wg cen
producenta
na dzień
17.12.2021r.

1

2

3

Olej
opałowy
lekki

Kwota netto
marży lub
upustu za
1000L oleju
opałowego w
relacji do
ceny
producenta
(wyrażona do
dwóch miejsc
po przecinku)

Cena
jednostkowa
netto w zł. za
1000L oleju
opałowego
powiększona o
marżę lub
pomniejszona
o upust.

Wartość
oferty netto
(15 x kol. 5)
(wyrażona do
dwóch miejsc
po przecinku)

Stawka
podatku
VAT
%

Wartość oferty
brutto
(kol.6 +..%VAT)
(wyrażona do
dwóch miejsc po
przecinku)

4

5

6

7

8

…………zł.

…………zł.

…..%

…………….zł.

Marża:
…………zł.
15 000

………….zł.
lub
upust:
…………zł.

RAZEM:

…………….zł.

Wartość brutto …………………………………zł. (zgodnie z kol. 8 tabeli)
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………zł.
Powyższa cena zawiera koszty dostawy i rozładunku oleju opałowego na wskazane przez Zamawiającego
miejsce.
Zaproponowana przez Wykonawcę marża lub upust ( od 1000L oleju opałowego) są wartością stałą i nie mogą
ulec zmianie w okresie trwania umowy.
Podana ilość oleju opałowego, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej zmiany ze
względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków
atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany w zamówieniu ilości dostaw przez Zamawiającego, niż te które zostały
określone w przedmiocie zamówienia.

Uwagi dotyczące druku „Formularz cenowy oferty”
1. Wszystkie wartości określone w „Formularzu cenowym oferty” oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do
dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące:
a/ w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega
zaokrągleniu „w górę”, tzn., że np. wartość 0,145 musi zostać zaokrąglona do 0,15
b/ w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega
zaokrągleniu „w dół”, tzn., że np. wartość 0,144 musi zostać zaokrąglona do 0,14
Oświadczenie Wykonawcy:
1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia (dostawa i rozładunek).
3. Zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Podwykonawcy:
Oświadczam/y/, że zamówienie zamierzam/y/ / nie zamierzam/y/ realizować przy pomocy podwykonawców
/zaznaczyć właściwe/.
Podać dane podwykonawcy:
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Podwykonawcy będą realizować część zamówienia /podać jaką/:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

……………………………….
miejscowość, data

………..…………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego

................................................
Pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą:

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE”
ja ( imię i nazwisko) ..................................................................................................................................................
zamieszkały ...............................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa i adres firmy ) ...............................................................................................................
jako ( stanowisko służbowe ) ....................................................................................................................................
oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) zapoznałem się i akceptuję warunki umowy, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy
się do terminowego zawarcia umowy (zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

......................................................................
miejscowość, data

....................................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
podpisania oświadczenia

Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
W dniu ………...., w Kobylej Górze pomiędzy:
Powiatem Ostrzeszowskim - Domem Pomocy Społecznej, 63 – 507 Kobyla Góra, ul. T. Sikorskiego 1,
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:
mgr Małgorzata Dłubak - Dyrektor

na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie zawartego w Uchwale
nr 32/2021 z dnia 19października 2021r.,
a firmą ..................................................................................................................................zwaną dalej w tekście
umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
.................................. – ...............................

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Kobylej Górze (Zarządzenie Nr DPS.050.8.2020.D Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Kobylej Górze z dnia 31 grudni 2020r.) których wartość nie przekracza kwoty
wyrażonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze. zm./, nr sprawy DPS.172.13.2021.ZP, którego otwarcie
ofert odbyło się w dniu ……………... została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego w
szacunkowej ilości 15 000 litrów w okresie trwania umowy.
2. Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie
możliwość jej zmiany ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą
być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w
poszczególnych sezonach grzewczych w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie
będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany w zamówieniu ilości dostaw przez
Zamawiającego, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia.
3. Dostawa oleju opałowego na teren Zamawiającego do obiektów podanych w zał. Nr 1 do
umowy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
4. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres trwania umowy.
5. Ilość zamawianego oleju opałowego w ramach dostaw częściowych będzie określana
każdorazowo zamówieniem telefonicznym.
6. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia pracowników według zał. Nr 1, którzy
będą zobowiązani do sprawdzenia zgodności dostarczonych ilości oleju opałowego na
podstawie licznika cysterny z dokumentami przewozowymi.
7. Odbiór towaru i faktury jest równoznaczny z akceptacją warunków zakupu przez
Zamawiającego.
§2
1. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego
producenta w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez
producenta.
2. Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych Wykonawca
zobowiązany będzie do stosowania ceny netto oleju opałowego podaną przez producenta oleju
opałowego na stronie internetowej w dniu dostawy oleju opałowego do Zamawiającego
(potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta, który należy dołączyć

do faktury), powiększoną o stałą marżę w kwocie ............zł. ,lub pomniejszoną o stały upust w
kwocie .............zł. za każde 1000L oleju opałowego i obowiązujący podatek VAT.
3. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150 C na
podstawie wskazań przepływowego licznika ilości wydanego paliwa, zainstalowanego w
autocysternie dostarczającej przedmiot zamówienia.
§3
1. Maksymalna wartość umowy ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi:
Wartość netto: ………………………..zł
Kwota VAT:
………………………. zł
Wartość brutto: ………………………….zł
Słownie: ………………………………………………
2. Upust za 1000 litrów liczony od ceny netto wynosi ...............złotych
słownie: ............................ i jest liczony od aktualnej ceny hurtowej netto zamieszczonej
na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. lub LOTOS S.A. z dnia dostawy oleju opałowego
lub dnia poprzedzającego dzień dostawy.
3. Strony ustalają, że wartość danej dostawy ustalana jest na podstawie ceny hurtowej
sprzedawcy, obowiązującej w dniu zamówienia dostawy lub poprzedzającego, gdy brak
wartości, opublikowanej na stronie internetowej sprzedawcy przy zastosowaniu
zaoferowanego procentu upustu za 1000 litrów do ceny netto.
4. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty dostawy, opłaty, podatki obciążające
Wykonawcę.
5. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie trwania umowy całej jej wartości, a
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu
utraconych korzyści.
§4
1. Dostawa nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
W sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dostawa nastąpi
w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Zamawiający zapewni dojazd do zbiorników olejowych dla pojazdów Wykonawcy o
ładowności powyżej 20 ton.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy w godzinach pracy Zamawiającego.
Samochód- autocysterna winna być wyposażona w legalizowany licznik umożliwiający pomiar
ilości oleju bez konieczności ingerencji obsługi.
4. Wykonawca każdorazowo przedłoży atest na dostarczany olej opałowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za zrealizowane usługi zgodnie z
poniższymi danymi:
Nabywca : Powiat Ostrzeszowski
Zamkowa 31
63-500Ostrzeszów
NIP514-02-01-793
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej
ul. T. Sikorskiego 1
63-507 Kobyla Góra
2. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty
wystawienia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe (podany
numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem
wskazanym na Białej Liście Podatników VAT).
3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za
opóźnienie w wysokości obowiązującej przepisami w dniu zapłaty.

§6
1. Zamawiający oświadcza, że zakupiony olej opałowy przeznaczony jest na cele grzewcze.
2. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 722), każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru
paliwa.
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania oświadczenia o przeznaczeniu oleju
opałowego jest Kierownik Techniczno – Gospodarczy, a w razie jego nieobecności Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej lub Główny Księgowy.
4. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub
złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy
odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości
nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do
przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez
Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktów z obniżoną stawką podatku
akcyzowego.
§7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
z tym, że nie dłużej niż do wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto,
o której mowa w §3 ust. 1.
§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanych dostaw;
2) za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy – 2% wartości brutto tej dostawy za każdy
dzień zwłoki od uzgodnionego terminu realizacji dostawy; powyżej 3 dni zwłoki
Zamawiający dokona zakupu u innego wykonawcy, a umowa będzie rozwiązana z winy
wykonawcy;
3) za wykazanie w wyniku przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium badań, że
dostarczony olej nie odpowiada wymaganiom oraz deklarowanym w załączonym do
dostawy świadectwie jakości parametrom jakościowym i fizykochemicznym - trzykrotna
wartość brutto zakwestionowanego oleju oraz zwrot kosztów przeprowadzonych badań
laboratoryjnych oraz naprawy zaistniałych uszkodzeń.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania zastępczego, określonego na zasadach
ogólnych art. 471 Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku
nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez
drugą stronę w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za
dostawę.
4. Żądanie kary umownej nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy wartość ustalonej kary
umownej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
§8
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
następujących przypadkach:
a) wykonawca, pomimo pisemnych upomnień Zamawiającego, nie wykonuje dostawy w
określonym terminie;
b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy

lub znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po
złożeniu wniosku lub powzięciu wiadomości o takim wniosku;
c) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
d) dostawy oleju niezgodnego z ustalonymi parametrami.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie
Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia..
§9
Do współdziałania przy realizacji umowy strony ustalają następujące osoby:
-ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………..
- ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………….
§ 10
Integralną część umowy stanowią:
•
zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
•
oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu cenowym oferty.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie, w jakiej została zawarta
Umowa, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym
do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
1.

§ 11
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE WYKONAWCĘ
1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Dom Pomocy Społecznej, ul. T.
Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra.
2. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualniania.
3 Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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. z
2016r. Nr 119,str. 1 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych( t. j.
Dz. U. z .2019r. poz.1781).

Akceptuję projekt umowy bez zastrzeżeń

………………………………………
/data i podpis/

Załącznik nr 1
do umowy nr .................... z dnia

Wykaz obiektów należących do Zamawiającego i
wyposażonych w urządzenia grzewcze na olej opałowy:

L.p.

Adres gdzie znajduje się urządzenie

Rodzaj i typ urządzenia

2

DPS budynek mieszkalny w Myślniewie, 63-507 Kobyla Buderus – olejowy
Góra

Wykaz pracowników uprawnionych do odbioru oleju opałowego
na potrzeby Zamawiającego:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

Tadeusz Lewek
Kinga Januszkiewicz
Harmonogram dostaw oleju opałowego
dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 15 000
litrów do Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze.
2. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie, w miarę potrzeb, a ilość zamawianego oleju opałowego określona
będzie każdorazowym zamówieniem telefonicznym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju
opałowego w terminie do 2 dni roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie min. 2 500 litrów.
3. Podana ilość oleju opałowego, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej zmiany
ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od
warunków atmosferycznych panujących w poszczególnych sezonach grzewczych w okresie obowiązywania
umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany w zamówieniu ilości dostaw
przez Zamawiającego, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia.

Akceptuję projekt umowy bez zastrzeżeń

………………………………………
/data i podpis/

Załącznik Nr 9
do zapytania
ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 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 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Z 2019r. poz. 1781.)
informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul.
T.Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze jest Pani Lidia
Bakulińska e- mali dps@dpskobylagora.pl, tel. 62 731 62 18, 519 332 735
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy
Społecznej w Kobylej Górze” nr sprawy DPS.172.13.2021.ZP, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i
roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze (Zarządzenie Nr
DPS.050.14.2018.D Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze).
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych
na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze (Zarządzenie
Nr DPS.050.14.2018.D Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze) a w przypadku
nieuregulowania w regulaminie w/w kwestii, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
- 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 Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy 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.

miejscowość, data

Podpis i pieczęć Wykonawcy

