
 Skoczów, dnia 3 grudnia 2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Działając w imieniu  Zamawiającego zapraszam do złożenia oferty na dostawy oleju 

napędowego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych 

dla PDPS „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13 na 2022 rok. 

1.Określenie przedmiotu zamówienia: CPV 09134100-8 

sukcesywna dostawa oleju napędowego dla PDPS ,,Feniks” w Skoczowie dla samochodu 

marki VW Transporter o numerze rejestracyjnym: SCI MN 33 zgodnie z formularzem 

ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.  

Wykonawca jest zobowiązany określić cenę jednostkowa na dzień: 10.12.2021r.  

(potwierdzoną załączonym do oferty paragonem),   

a/bez podatku VAT,    

b/ stawkę podatku VAT,  

c/ wartość brutto, 

d/procentowy stały upust.  

W trakcie trwania umowy, cena paliwa będzie obliczana według obowiązującej ceny na 

stacji paliw w dniu dokonywania transakcji, pomniejszona o wartość kwotową 

udzielonego stałego upustu. 

2.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

3.Kryterium wyboru- cena 100%. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat PDPS „Feniks” w Skoczowie do dnia 14.12.2021 

r. do godziny 12:00. 

5. Termin otwarcia ofert:  14.12.2021 r. godz.12:15. 

6. Warunki płatności: przelew 21 dni. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Mazur, Witold Rybak 
8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest formularz ofertowy, który winien być 
wypełniony czytelnie, rzetelnie oraz potwierdzony podpisem i pieczęcią wykonawcy. 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:  NIE 
10. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „ NIE OTWIERAĆ  
DO DNIA 14.12.2021r. DO GODZ. 12:15”. 
11. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu 
ofertowym.  
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę  
w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym ( pkt. 3) z zastrzeżeniem pkt.13. 
13.W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia 
postępowania. 
14. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyniku postępowania. 
 
 Załączniki 

     1/Formularz ofertowy 

 Podpis Zamawiającego  



Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                          miejscowość ,data         

                                            

FORMULARZ OFERTOWY  

na sukcesywne dostawy oleju napędowego 

dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie na 2022r. 

     dla samochodu marki VW Transporter o numerach:  SCI MN 33  

zamówienie  poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych  

Ilości asortymentu podane w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi i w żaden sposób nie są wiążące dla Zamawiającego i służą wyłącznie do 

wyboru oferty. Asortyment może ulec modyfikacji i rozszerzeniu ze względu na bieżące potrzeby Zamawiającego. 
 

Składając ofertę na dostawę oleju napędowego, oferuję realizacje zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

Lp.  

Nazwa 

 

j.m 

 

Max. 

Ilość 

roczna 

Jednostkowa 

cena 

 netto 

za 1l. 

na dzień 

10.12.2021r 

 

VAT 

% 

jednostkowa 

cena brutto 

za 1l. 

  na dzień 

10.12.2021r 

wartość 

netto 

  (4 x 5) 

  na dzień 

 

10.12.2021r 

wartość brutto 

   na dzień 

 

10.12.2021r 

Upust 

 

Cena netto  

z upustem 

( 8 x 10) 

na dzień 

10.12.2021r 

Cena brutto  

z upustem 

( 9 x 10) 

na dzień 10.12.2021r 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. olej 

napędowy 

 

 

litr 

 

5000 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

         Razem: 

Termin realizacji zamówienia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia , terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 



 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Osoba reprezentująca:  

telefon kontaktowy:                                                                     

     podpis i pieczęć 



Skoczów, dnia 3 grudnia 2021r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Działając w imieniu  Zamawiającego zapraszam do złożenia oferty na dostawy oleju 

napędowego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych 

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, prowadzonego przez PDPS „Feniks”  

w Skoczowie, ul. Sportowa 13 na 2022 rok. 

1.Określenie przedmiotu zamówienia: CPV 09134100-8 

sukcesywna dostawa oleju napędowego dla WTZ w Drogomyślu dla samochodów marki 

VW Transporter o numerach rejestracyjnych: SCI 66UT; SCI WE52; SCI 97930,  

SCI MN87, SCI 1744E zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego pisma.  

Wykonawca jest zobowiązany określić cenę jednostkowa na dzień: 10.12.2021r.  

(potwierdzoną załączonym do oferty paragonem),   

a/bez podatku VAT,    

b/ stawkę podatku VAT,  

c/ wartość brutto, 

d/procentowy stały upust.  

W trakcie trwania umowy, cena paliwa będzie obliczana według obowiązującej ceny na 

stacji paliw w dniu dokonywania transakcji, pomniejszona o wartość kwotową 

udzielonego stałego upustu. 

2.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

3.Kryterium wyboru- cena 100%. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat PDPS „Feniks” w Skoczowie do dnia  

14.12.2021 r. do godziny 12:00. 

5. Termin otwarcia ofert:  14.12.2021 r. godz.12:15. 

6. Warunki płatności: przelew 21 dni. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Mazur, Witold Rybak. 
8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest formularz ofertowy, który winien być 
wypełniony czytelnie, rzetelnie oraz potwierdzony podpisem i pieczęcią wykonawcy. 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:  NIE 
10. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „ NIE OTWIERAĆ  
DO DNIA 14.12.2021r. DO GODZ. 12:15”. 
11. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu 
ofertowym.  
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę  
w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym ( pkt. 3) z zastrzeżeniem pkt.13. 
13.W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia 
postępowania. 
14. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyniku postępowania. 
 
 Załączniki 

     1/Formularz ofertowy 

 Podpis Zamawiającego  

 



pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                          miejscowość, data         

                                                      

FORMULARZ OFERTOWY  

na sukcesywne dostawy oleju napędowego 

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie na 2022r. 

   dla samochodów marki VW Transporter o numerach rejestracyjnych:  SCI MN87; SCI 66UT; SCI  97930; SCI WE52, SCI 1744E. 

zamówienie  poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych  

Ilości asortymentu podane w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi i w żaden sposób nie są wiążące dla Zamawiającego i służą wyłącznie do 

wyboru oferty. Asortyment może ulec modyfikacji i rozszerzeniu ze względu na bieżące potrzeby Zamawiającego. 
 

Składając ofertę na dostawę oleju napędowego, oferuję realizacje zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
Lp.  

Nazwa 

 

j.m 

 

Max. Ilość 

roczna 

Jednostkowa 

cena 

 netto 

za 1 L 

na dzień 

10.12.2021r 

 

VAT 

% 

jednostkowa 

cena brutto 

za 1 l. 

  na dzień 

10.12.2021r 

wartość 

netto 

  (4 x 5) 

  na dzień 

 

10.12.2021r 

wartość brutto 

   na dzień 

 

10.12.2021r 

Upust 

 

Cena netto  

z upustem 

( 8 x 10) 

na dzień 10.12.2021r 

Cena brutto  

z upustem 

( 9 x 10) 

na dzień 10.12.2021r 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. olej 

napędowy 

 

 

litr 

 

19.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

         Razem: 

Termin realizacji zamówienia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia , terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 



 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Osoba reprezentująca:  

telefon kontaktowy:                                                                     

     podpis i pieczęć                                                                      



Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na 2022r. + paragon z 10.12.2021r. 

 

Cena netto .......................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

…………………………………………………………………………………………………) 

 

   

Podatek VAT(%) 
 

    

Cena brutto......................................... zł (słownie złotych……………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………………) 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia , terminem realizacji 
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 
 

 Podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 

„Feniks” w Skoczowie, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Dom Pomocy 

Społecznej „Feniks” w Skoczowie, telefon: 33 853 36 40, adres e-mail: 

feniks@feniks.skoczow.pl 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan/Pani 

Natalia Pawłowska (imię  

i nazwisko) kontakt: adres e-mail: e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl tel. 512-442-215. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach 

związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  /dane 

identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki została zawarta umowa 

lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umowy. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych 

osobowych przez administratora z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

• 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.                
 

mailto:inspektor@pcpr.cieszyn.pl

