
ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Dostawa paliw płynnych” 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
 

„Usługi Komunalne” Sp. z o.o. 

37-620 Horyniec-Zdrój 

ul. Zdrojowa 28 

tel./fax   16 6313201 

e-mail : uk_horyniec@o2.pl 

NIP 793-15-34-960 

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa paliw 

płynnych” 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 ust.1,  pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

I. Część Zakup i dostawa oleju napędowego 

1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000L zlokalizowanego na terenie 

spółki w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sobieskiego 9B. 

a) olej napędowy ON musi spełniać polskie normy oraz standarty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 9 października 2015r. w prawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015, poz. 1680). 

b) szacunkowa ilość oleju napędowego  wynosci 21 000 litrów.. 

2. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać  się sukcesywnie w okresie trwania umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia  oleju napędowehgo  w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia 

od Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokonuje zamówienia na określony rodzaj paliwa, który jest dostępny w reafinerii obsługującej 

Wykonawcę (podany na wskazanej przez Wykonawcę na Formularzu cenowym, stronie internetowej) w 

zależności od pory roku i potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo 

określając wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefoniczego powiadomienia 

Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. 

5. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w 

godzinach od 7:00 do 14:00 każdorazowo w obecności pracownika Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje 

dostawe oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni i w okresie 

zimowym tzw. ON zimowy (temperatura mętnienia paliwa max -22o C i temperatura zablokowania zimnego 

filtra przy -32o C). 

6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: 

- Przy każdej dostawie oleju napędowego zo zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 

świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów  PN-EN 590 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz 

list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny. Dostawa paliwa 

nie może odbywać się później niż 24 godzin od momentu załadunku cysterny na magazynie. 

- Dostawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i 

zgodnie z procedurami. 

- Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbywać na podstawie zainstalowanego na cysternie dostawcy 

licznika wypsażonego w drukarkę drukującą dokument który okresli rzeczywiste ilości dostarczonego paliwa. 

- Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód WZ. który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki. 

- na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego paliwa. 

7. Warunki rozliczenia i płatności: 

- Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez wykonawcę. Faktury płatne będą poleceniem 

przelewu na konto wWykonawcy wskazanena fakturze w ciągu 21 dniod daty dostarczenia faktury VAT do 

Zamawiającego. 

- Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o 

cenę paliw w rafinerii, zktórej wykonawca kupuje paliwo na dzień zgłoszenia zamówienia oraz stały upust procentowy 

w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilości w przypadku gdy z 

powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 

Zamawiający gwarantuje, iż zakupi od Wykonawcy nie mniej niż 15000 litrów oleju napędowego. 

9. W zawiązku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwały 



żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

   

II. Część Zakup i dostawa etyliny bezołowiowej  PB-95 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych - etyliny bezołowiowej  PB-95 w ilości 4 500  

litrów, o jakości  zgodnej z normą PN EN-228:2006,w systemie bezgotówkowym na potrzeby tankowania pojazdów 

służbowych oraz tankowania sprzętu spalinowego będącego własnością  Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, na 

stacjach paliw należących do Wykonawcy oddalonej nie więcej niż  do 3 km od Bazy Transportowej, przez uprawnionych 

pracowników Zamawiającego, w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni  robocze od 

Poniedziałku do Piątku w godz. od 700 do 1700. Zakup paliwa następować będzie po cenie aktualnie obowiązującej w dniu 

tankowania na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej o udzielony upust. 

a) oferowana etyliny bezołowiowej  PB-95 musi spełniać polskie normy oraz standarty zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w prawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015, 

poz. 1680) ) – oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym. 

b) szacunkowa ilość etyliny bezołowiowej  PB-95 wynosci 4 500 litrów.. 

2. Dostawa etyliny bezołowiowej  PB-95   będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy       

i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia. 

3.  Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

      09132100-4 - benzyna bezołowiowa, 

4.  Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) termin płatności: 21 dni od daty doręczenia faktury, 

b) forma zapłaty - jak we wzorze umowy – załącznik nr 2, 

c) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w miejscowości Horyniec-Zdrój,. 

       d)   Wykonawca nie może  powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilości w przypadku gdy z powodów 

ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, 

iż zakupi od Wykonawcy nie mniej niż 15000 litrów oleju napędowego. 

6. W zawiązku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwały żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia:  sukcesywnie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków , jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1) O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają aktualną na okres trwania umowy koncesję na   obrót 

paliwami płynnymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U . 

2018r.   poz. 755  z późn. zm.),  w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem tj. olejem 

napędowym. 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 

2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego Zapytania ofertowego. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie 

chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje 

się za odrzuconą, 

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta 

musi spełniać następujące wymagania: 

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron (wymaga się solidarnej 

odpowiedzialności wykonawców), 

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie 

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz 



spełnia warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także składa w imieniu własnej 

firmy dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.1:c),e) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie, 

d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                   ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 

umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści 

pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

e) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu „np. 

nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 

Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 

7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1)  Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 ), 

b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum),  

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

[wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], 
d) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi objętymi niniejszym zamówieniem,  

e) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1   

            ustawy  oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy - załącznik nr 3, 
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu o którym mowa w pkt 7.1c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                 w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

3) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku złożenia 

dokumentu w formie kopii każda strona dokumentu musi być opatrzona klauzulą: „Za zgodność                      z 

oryginałem”. 
 4) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie 

poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.   
    
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i 

dokumentów 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub 

faksem z zastrzeżeniem że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania). 

2.  Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z 

Zapytaniem Ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: „Usługi 

Komunalne” Sp. z o.o. ; 37-620 Horyniec-Zdrój ; ul. Zdrojowa 28. Zapytania mogą być  też  składane pocztą elektroniczną 

uk_horyniec@o2.pl . 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod 

warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 

4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym   

       Zamawiający przekazał  Zapytanie Ofertowe , bez ujawniania źródła zapytania. 

5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający                              

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Zapytanie Ofertowe. 

7. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Zapytanie 

Ofertowe. 

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji Zapytania Ofertowego niezbędny będzie 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

9. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym 

przekazano Zapytanie Ofertowe. 



10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są; 

1) Iwona Zapalska-Czarny, 

2) Elżbieta Patałuch, 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1400  tel 16 6313201. 
 

9. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 20.12.2018r. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1) Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza oferty stanowiącego  załącznik nr 1  do zapytania ofertowego  

i złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
2) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale. 
3) Każdy Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego wykonawcę. 

4) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana 

 przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. 

5) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

7) Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: 

 

       Kopertę należy zaadresować : „Usługi Komunalne” Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 28; 37-620 Horyniec-Zdrój. 

Oferta w postępowaniu na: „Dostawa paliw płynnych” 

„Nie otwierać przed dniem: 20.12.2018r.do godz. 10 00. 

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

7) Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca 

zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

8) Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy. 

9) Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 
10) Oferta powinna być zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 

11) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej 

przed terminem składania ofert. 

12) Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej 

kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” . 

13) Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu 

oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

14) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

15) Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. 

Koperty z ofertami, których  dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 

16) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

17) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 

postępowaniu. 

18) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  z zastrzeżeniem art.    93 

ust. 4 ustawy. 

19) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153  poz. 1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 



których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 

mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta 

zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. 

• Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust. 4 ustawy). 
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia                 

20.12.2018r., do godz. 9 45. 
2) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta w 

przypadku złożenia oferty osobiście. 

3)  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 grudnia 2018,  o godz. 10 00w siedzibie Zamawiającego 
5) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy 

otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 

uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia,  oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które 

można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 

Cena podana w ofercie porównana zostanie do ceny PKN ORLEN ul. Chemików 7 09 - 411 Płock, adres strony 

internetowej: www.orlen.pl na  dzień  19.12.2018 roku. 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

a) cena brutto – 70 % 

b) upust – 30 % 

Oferta   spełniająca w najwyższym stopniu kryterium oceny otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.  Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty.   

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: 

a) cena brutto z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 70 pkt.  zaokrąglona w obliczeniach 

punktacji do dwóch miejsc po przecinku. 
            liczona wg wzoru: 

Pc = Cmin/Cn x 70, 
           gdzie: 

           Pc – ocena punktowa oferty/ilość punktów/,                                                                                                                                     
           Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu.         
            Cn  -  cena  brutto badanej oferty,                                                                                                                                     
   b) upust – 30 % jest stały i stosowany w jednakowej wysokości 

- kryterium będzie oceniane wg. wzoru: 

                                                         N = Nmin/Nn x 30, 
             N – upust/ilość punktów/,                                                                                                                                     
             Nmin – najniższy zaproponowana upust spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu.         

Nn  -  upust badanej oferty, 
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów                   

(z najniższą ceną). 

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

określonym terminie ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

http://www.orlen.pl/


1. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z 

treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uwaga: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
17. Załączniki do specyfikacji 

nr 1 – Formularz ofertowy 

nr 2 – Wzór umowy, 

        nr 3   - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

                  ust.1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 

                  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r., poz. 1986). 

        nr 4 – klauzura informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanycm z po- 

                  stępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

ZATWIERDZAM :                                                                 ………………………………….. 

                                                                                                                                           / data i podpis/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

/ pieczęć Wykonawcy/ 

Do  Zamawiającego 

„Usługi Komunalne” Sp. z o. o. 

ul. Zdrojowa 28 

37-620 Horyniec-Zdrój 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych” 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w uproszczonym postępowaniu  w formie rozeznania cenowego dla 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

OFERUJEMY: 

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym (wraz z załącznikami)                i 

zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie                                 w 

następujący sposób: 

 
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto: ……………………. PLN, 

    (słownie: …………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………….   PLN), 

2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto   …………………………PLN), 

(słownie: ………………………………………………………………………….……….. 

     …………………………………………………………………………………………PLN). 

3. Oświadczamy, iż stały rabat (N) w cenie jednostkowej: 

 oleju napędowego  wynosi: N = .................... zł. 

 etyliny bezołowiowej wynosi: N = .................... zł. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określonego w warunkach przedstawionych 

w zapytaniu ofertowym. 

4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do utrzymania podanego narzutu 
     do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa z Zamawiającym. 
5. Akceptujemy warunek, iż cena jednostkowa etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego, podana 
      przez nas w formularzu cenowym, będzie mogła ulec zmianie wyłącznie w przypadku wzrostu cen 
      u ich Producenta i będzie wymagana udokumentowania na żądanie Zamawiającego. 
6. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 

1) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986), 

2) składając podpisy na kserokopiach dokumentów dołączonych do oferty, poświadczamy, że dane 

dokumenty są zgodne z oryginałem, 

3) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte Zapytaniu ofertowym, 

4) zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do Zapytania Ofertowego 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) zamówienie będziemy realizować sukcesywnie od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r. 

6) uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert., 

7) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania 

zamówienia, 

8) wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury. 

9) oświadczamy, iż dostarczane przez nas paliwo odpowiada parametrom aktualnie obowiązującej 

Polskiej Normy oraz spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  



z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, 

poz. 1680), 
10) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk) oznajmiamy, że informacje 

składające się na ofertę, zawarte na stronach …………………………… stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    i jako takie 

nie mogą być ogólnie udostępniane. 

11) Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………….. stronach, kolejno ponumerowanych 

      od nr …….. do nr ……… . 

 

      Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

 

1) …………………………………………………………, 

2) …………………………………………………………, 

3) …………………………………………………………, 

4) …………………………………………………………., 

5) ………………………………………………………… . 

 

 

 

                                                                                               ……………………………………… 

/pieczęci i podpisy osób upoważnionych/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Horyniec-Zdrój, dnia ………............... 

U  M  O  W  A   N R …….. 
zawarta w Horyńcu-Zdroju w dniu ………., pomiędzy : 

1. USŁUGI KOMUNALNE” Spółka z o.o. 37-620 Horyniec-Zdrój ul. Zdrojowa 28, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd  Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy                         w 

Rzeszowie pod numerem KRS 0000226352, posiadającą kapitał zakładowy  w wysokości 163 000,00 złotych w całości 

wpłacony, REGON 180007749,  NIP793-15-34-960 reprezentowaną przez: 
        - Daniela Stankiewicza –  Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a…………………………., NIP: ………… REGON: ………….,  reprezentowanym przez  ………….., zwanym w 

dalszej części umowy WYKONAWCĄ , o następującej treści: 
§ 1 

 1.W wyniku zapytania ofertowego prowadzonego w uproszczonym postępowaniu  w formie rozeznania cenowego dla 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986)., Zamawiający  zleca,                                

a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę  następujących paliw płynnych: 
 -   Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000L w ilości 21000 litrów. 

  -  Na usługę tankowania etyliny bezołowiowej  PB-95  w ilości 4 500 litrów. 

              

§ 2 

1. Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2019r.do dnia 31.12.2019r. 

2. Dostawa paliwa realizowana będzie: 

a)  do zbiornika o pojemności 5000L Zamawiającego w miejscowości Horyniec-Zdrój ul. Sobieskiego 9B,  we wszystkie 

dni  robocze od Poniedziałku do Piątku   w godz. od 700 do 1400 każdorazowo                      w obecności pracownika 

Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje dostawe oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania:   w 

okresie letnim tzw. ON letni i w okresie zimowym tzw. ON zimowy (temperatura mętnienia paliwa max -22o C  i 

temperatura zablokowania zimnego filtra przy -32o C). 
b)  na stacjach firmowych Wykonawcy w miejscowości Horyniec-Zdrój, czynnych we wszystkie dni  robocze od 

Poniedziałku do Piątku   w godz. od 700 do 1700 poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego. Wykaz środków 

transportu do których będzie dokonywane tankowanie wraz z ich identyfikacją 
             (numer rejestracyjny, marka i typ pojazdu), aktualny  na dzień zawarcia umowy określa załącznik nr A  do niniejszej 

umowy. 

.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów służbowych uprawnionych                do 

tankowania o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

 
3. Wielkość zakupu paliw płynnych jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości 

przedmiotu zamówienia. 

4. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanego oleju napędowego nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie oraz żadne 

roszczenia cywilnoprawne. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi   kwotę brutto  …………….. zł  (słownie: 

…………….…………………………………………………………………………………… złotych). 

2.Oferowana cena jednostkowa netto paliwa wynosi: 

 

               - olej napędowy – …………………….. zł (słownie: ……………………………………..złotych). 

               - etylina bezołowiowa PB-95 – ………. zł (słownie: ……………………………………. złotych), 

3. Wykonawca oświadcza, iż do ceny jednostkowej oferowanej: 

-oleju napędowego zawarty zostanie zastosowany rabat, który jest wartością stałą i wynosi: N = ..... zł. 

- etyliny bezołowiowej PB-95 zostanie zastosowany rabat, który jest wartością stałą i wynosi: N = ... zł.   

4. Cena jednostkowa towaru będzie mogła ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wzrostu cen u ich producenta. 

5. W przypadku obniżenia ceny towaru u producenta Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio obniżyć cenę, za którą 

dostarcza towar Zamawiającemu.    



6. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu towar po cenach jednostkowych paliwa obowiązującą       w 

dniu sprzedaży na dystrybutorze pomniejszoną o stały rabat , o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury, na wskazany  rachunek bankowy Wykonawcy, po dostarczeniu (tankowaniu) każdej 

kolejnej partii przedmiotu zamówienia. 
8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki                              w 

terminowym uregulowaniu należności. 

10. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu  o 

cenę paliw w rafinerii, zktórej wykonawca kupuje paliwo na dzień zgłoszenia zamówienia oraz stały upust procentowy. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do pełnej realizacji 

przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia 

(obrót paliwami płynnymi)oraz że dostarczane Zamawiającemu paliwo odpowiada parametrom aktualnie 

obowiązujących norm: PN EN-590: oraz spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki   z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. Z 2015, poz.1680). 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający sporządzi w ciągu 7 dni od daty pobrania paliwa, protokół 

reklamacyjny, w wyniku którego Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego dostosowania jakości paliwa do 

parametrów zgodnych z obowiązującymi normami. 

§ 5 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. 

§ 6 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

    a) W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy, w tym 

nieczynnej stacji benzynowej powyżej 3 dni , w wysokości  10% ceny ofertowej, 

    b) W przypadku stwierdzenia wad paliw objętych umową, w wysokości 0,05% za każdy dzień licząc od dnia 

dostarczenia Wykonawcy protokółu reklamacyjnego, 

    c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 

        ceny ofertowej. 

2.  Oprócz w/w kar Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania za wszystkie 

ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy na zasadach ogólnych, przewidzianych przepisami 

kodeksu cywilnego. 

§7 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zakazuje się zmian postanowień 

zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy 

postanowienia umowy. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

§ 8 

Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej umowy niezałatwione 

polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Integralną częścią umowy jest Zapytanie Ofertowe oraz formularz oferty. 

 

§ 11 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                 ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: 
…………………………..                                                 ……………………. 

                 

 

 



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000L”dla „Usługi Komunalne” Sp. z o.o. a z siedzibą 

w Horyńcu-Zdroju,  w uproszczonym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego            w 

formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgod-

nie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity             Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986)., działając w imieniu i na rzecz: 
 

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………… 

    ....................................................................................................................................... 
      ( należy podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
NIP: ……………………………………. REGON …………………………………………… 

Tel. …………………………………….. fax ………………………………………………… 

http// …………………………………….e -mail …………………………………………….. 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy:…………………… 

…………………………………………………………………………………………………., 

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2018r.,  poz. 1986), 

a także, 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z wyżej wskazanego postępowania na podstawie 

zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986). 
 

 

 

 
………………………………………… 

(podpis/y osoby/osób uprawnionych 

  do reprezentowania wykonawcy/ów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) 

informujemy, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
„USŁUGI KOMUNALNE” Sp. z o. o. 

z siedzibą: ul. Zdrojowa 28: 37-620 Horyniec-Zdrój 

  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia 

umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na 

podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy 

Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w 

przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest: 

Podpisana przez Pana/Panią umowa, bądź udzielona przez Pania/Panią 

zgoda 

Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa. 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej 

celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których 

konieczne jest dysponowanie danymi. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

Przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, lub podpisanej umowy. 

Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, 

oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia. 

Pani/Pana dane: 
Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu 

 ,. 

 

 

 

 

 

 

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

             /data i podpis /                                                                                                     /data i podpis Administratora/ 

 
 
 

 


