
SP.260.02.2022 

Zaproszenie do składania ofert 

 

 P.o. dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie zaprasza do składania 

ofert cenowych na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego(CPV-

09211810-2)  o wartości, do której nie stosuje sie przepisów Ustawy  Prawo 

Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw oleju opałowego lekkiego 

według określonych parametrów do kotłowni w Szkole Podstawowej w 

Gąsocinie przy ul. Szkolnej 1 według potrzeb zamawiającego w okresie od 

momentu zawarcia umowy do 31.12.2022r. Szacunkowa wielkość zamówienia 

w tym okresie wynosi  ok. 13 000 litrów. 

 

Sposób i termin składania ofert 

 

 Załączoną ofertę cenową należy składać w formie pisemnej osobiście lub 

pocztą tradycyjną w terminie od godz. 8:00 dnia 09.09.2022r. do godz. 14:00 

dnia 14.09.2022r.  w Szkole Podstawowej w Gąsocinie, ul. Błotna 12, 06-440 

Gąsocin, w zamkniętej kopercie opatrzonej czytelnym napisem „Oferta cenowa 

na dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Gąsocinie”.  

Kompletna oferta powinna zawierać: 

1. Ofertę cenową zawierającą cenę jednego litra oleju opałowego wyrażoną 

w wartości netto i brutto, 

2. Pełną nazwę Wykonawcy i niezbędne dane kontaktowe, 

3. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

4. Podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych, 

 

Wszystkie informacje dostępne pod nr tel. Intendent-23 671-44-69, Sekretariat- 

23 671-43-42 lub pod adresem poczty elektronicznej:  sp.gasocin@wp.pl 

 

 

 

 

mailto:sp.gasocin@wp.pl


Termin wykonania zamówienia 

 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od bieżących 

potrzeb zamawiającego w terminie od momentu zawarcia umowy do 

31.12.2022r. 

 

Kryteria oceny ofert 

 

1. Najniższa cena 

2. Wysoka jakość towarów i usług. 

 

Zakończenie postępowania 

 

Zawarcie umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę. 

 

 

 

                                

                                                                                        p.o.  Dyrektor Szkoły  

                                                                                 Podstawowej w Gąsocinie  

                                                                                        Agnieszka Bakalarska 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         …………………………..dn……………….. 

SP.260.02.2022                             

 

  p.o. Dyrektor    

Szkoły Podstawowej  

                                                                                       w Gąsocinie 

 

Oferta cenowa na dostawy oleju opałowego lekkiego 

w okresie od rozpoczęcia sezonu grzewczego do 31.12.2022r. do Szkoły 

Podstawowej w Gąsocinie 

 

 

Olej opałowy lekki -  cena brutto za 1 litr……………………….. 

                                cena netto za 1 litr-…………………….….. 

 

Zamówienie dotyczy oleju opałowego lekkiego o poniższych parametrach: 

- olej opałowy lekki o wartości  opałowej min 42,6 MJ/kg; 

- gęstość w temp. 15
0
C max 860kg/m

3
 ; 

- lepkość kinetyczna w temp. 20
0
C max 6,00 mm

2
/s; 

- zawartość siarki max 0,1% (m/m); 

- pozostałość po spopieleniu max 0,01 (m/m); 

- zawartość wody max 200 mg/kg; 

- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg; 

- temperatura płynięcia max -20
0
C; 

- temperatura zapłonu min 56
0
C; 

- barwa czerwona.  

 

 

                                                     ………………….………… 

                                                                         (pieczątka i podpis oferenta)   



 
KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w 
Gąsocinie ul. Błotna 12, 06-440 Gąsocin 

2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Pogorzelską , kontakt pisemny 
za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora, pocztą elektroniczną 
na adres mail: rodoanka@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 
udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz 
art. 74 ustawy PZP; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

8. posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 

Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do 
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c. 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, przy czym prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 



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

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

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

RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 


