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Szczurowa, dnia 14.04.2022 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU 

Zaproszenie do złożenia oferty 
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 

prowadzonym w trybie rozeznania rynku 

 
I. Zamawiający: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Adres: ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa 

Numer telefonu: 14 671 31 20 

Adres e-mail: gops@szczurowa.pl     strona internetowa: www.gops.szczurowa.pl 

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7:30-15:30, piątek 10:00-18:00 

 
II . Tryb i podstawa postępowania 
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. Usługa indywidualnego transportu door-to- 

door w Gminie Szczurowa, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zamówienie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku. Podstawy postępowania określają aktualne 
na dzień wszczęcia postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcy nie jest jednoznaczne 
z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego 
zawarcia umowy. 
Zamawiający dokonując niniejszego rozeznania rynku zastrzega sobie możliwość wystąpienia 
z zaproszeniem do 3 potencjalnych Wykonawców. 

 
III. Nazwa zamówienia: 
Zakup paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego 
transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” 

 
IV. Określenie rodzaju zamówienia, przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdu 
wykorzystywanego w ramach projektu pn. „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door w  Gminie 
Szczurowa”. 
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134000 - Oleje napędowe 

3. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy dokona zakupu 1974 litrów oleju 
napędowego. Rzeczywista, ostateczna ilość i wartość zakupionego paliwa wynikać będzie z potrzeb 
zamawiającego wynikłych w trakcie obowiązywania umowy oraz cen paliwa po uwzględnieniu 
wszystkich upustów. Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia nie 
przysługuje, z tytułu mniejszej niż szacowana realizacji przedmiotu zamówienia, prawo jakichkolwiek
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roszczeń w stosunku do zamawiającego. Zamawiający określi maksymalną wartość umowy. Umowa 
zawarta w wyniku niniejszego postępowania ulegnie rozwiązaniu po osiągnięciu maksymalnej 
wartości umowy, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej na zasadach określonych we wzorze 
umowy. 
4. Okres realizacji umowy: od 27.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 
5. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r, poz. 1680 z późn. zm.) oraz normy PN-EN 
590+A1:2017-06. 
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw w promieniu 25 km od siedziby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej. Przez dysponowanie stacją zamawiający 
rozumie stacje paliw należące do wykonawcy lub podmiotów z którymi wykonawca podpisał 
stosowne umowy. 
6. Zamówienie realizowane będzie w systemie bezgotówkowym na podstawie dokumentów wydania 
zewnętrznego (Wz). Dokumenty wydania zewnętrznego muszą umożliwiać zakup oleju napędowego 
z upustem wskazanym w ofercie. Wykonawca rejestruje rodzaj zakupionego paliwa, datę i miejsce 
transakcji, ilość i wartość zakupu. Dokumenty wydania zewnętrznego nie mogą być objęte 
programami lojalnościowymi. Dowodem dokonania transakcji jest wystawienie po jej realizacji 
dokumentu, na podstawie którego zamawiający mógłby sprawdzić prawidłowość danych w nich 
zawartych. Faktury VAT za dokonane transakcje wystawiane są przez wykonawcę po zakończeniu 
przyjętego okresu rozliczeniowego oraz na zasadach określonych w umowie zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zapłaci kwoty wynikające 
z faktury VAT po cenach obowiązujących na danej stacji paliw w dniu zakupu, obniżonych o wartość 
upustu określonego w ofercie. Forma płatności: przelew z terminem płatności do 30 dni od daty jej 
otrzymania. 

 
V Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty spełniające poniższe warunki. 
2. Wymogi formalne jakie musi spełniać Oferent ubiegający się o realizację zamówienia: 
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli 
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania – spełnienie warunku przez Oferenta weryfikowane 
będzie na podstawie oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego w ramach 
rozeznania rynku. Wykonawca wraz z dostarczeniem formularza ofertowego zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do 
wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, w tym: 

• Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc 
przed terminem podpisania umowy (Zamawiający dopuszcza wydruki pobrane z właściwych 
stron internetowych). 

• Kserokopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi – potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

2) Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym – spełnienie warunku przez Oferenta weryfikowane będzie na podstawie 
oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego w ramach rozeznania rynku. 
W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 
zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku. 
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3. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie oferty. 
4. Zamawiający może w toku badania ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 
dotyczących treści złożonych ofert. 

 
VI Wymagania i warunki Zamawiającego: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem; 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części 
bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 
VII Wymogi dotyczące sporządzenia oferty: 
1. Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 
załączonym do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy w ramach rozeznania rynku stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Oferta musi zostać sporządzona w języku 
polskim. 
2. Od Oferenta wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia w formularzu ofertowym 
w ramach rozeznania rynku wartości upustu od ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa, która 
będzie liczona w trakcie obowiązywania umowy. 
3. Wartość oferty powinna przedstawiać cenę brutto za 1 litr paliwa (oleju napędowego) przyjmując 
ceny obowiązujące w dniu złożenia oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 
4. Od Oferenta wymaga się wskazania w ofercie adresu stacji, na której możliwa będzie realizacja 
zakupu paliwa na potrzeby realizacji Projektu. 
5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z  Zamawiającym. 

4) Dokument lub dokumenty*, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. 

- aktualny odpis z właściwego rejestru, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

- pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 

* Nie dotyczy osób fizycznych składających ofertę we własnym imieniu. 

5) Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 

z późn. zm .) 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia treści oferty 
o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawców o wyjaśnienia treści złożonej 
oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnienia oznacza, że oferta nie będzie brała udziału 
w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego i dalszej ocenie. 

  



Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

4 

 

 

 
VIII Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
Kryterium wyboru oferty stanowi cena za 1 litr paliwa (oleju napędowego). 

 
IX Termin wykonania zamówienia : 

- Planowana ocena ofert nastąpi do dnia 25.04.2022 r. 

- Planowany termin podpisania umowy - nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania 

informacji o wyborze oferty. 

- Termin realizacji zamówienia - od 27.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 
X  Miejsce i termin składania ofert 

1. Miejsce składania ofert: 

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć: 

a) osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa. 

b) pocztą  elektroniczną  w  formie  scanu  formularza  oferty  w  ramach  rozeznania   rynku  wraz  

z załącznikami zawierającego oryginalny podpis Oferenta na adres: gops@szczurowa.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 25 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje  data i godzina wpływu oferty  

(o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego) /data i godzina wpływu wiadomości email 

zawierającej ofertę. 
 
 

XI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, za 

pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną) 

2. Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania. 

3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 

XII Informacje dodatkowe: 

1. Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie 

ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących w zakresie 

merytorycznym i procedury zamówień publicznych – 

Pani Aneta Słowik 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowa Tel. 

14 632 09 93 wew. 193 

e-mail: gops@szczurowa.pl 

1. Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania 

ofertowego. 

3. Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były na adres e-mail: gops@szczurowa.pl 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści 

zapytania wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. 

5. Jeżeli prośba o wyjaśnienie zapytania, wpłynie po upływie powyższego terminu lub dotyczy 

wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków 

o wyjaśnienie treści zapytania. 

7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je oferentowi, który 

zadał pytania. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
 

Załączniki: 

 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w związku z realizacją 
projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej reprezentowany przez Kierownika,  
32-820 Szczurowa, ul Rynek 3, telefon 14 632 09 70. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail. biuro@kancelariacygan.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
5. Odbiorcami Pani/pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej 
przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

    
 

     
 

 

……………………………………… 

(podpis Zamawiającego) 

 
 


