
Numer sprawy:       

DPT/ZP-1/2022 
 

Wierzba, 12 stycznia 2022 r. 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen 

sukcesywnej dostawy opału olejowego lekkiego własnym transportem i na własny 
koszt i ryzyko dostawcy - z możliwością udzielenia zamówienia 

 
 

1. Zamawiający: 
Nazwa: Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie 
Adres: Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida 
e-mail: zp@wierzba.pan.pl  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:   
 
Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest zakup i sukcesywna dostawa oleju 
opałowego lekkiego I klasy jakości, spełniającego poniższe parametry: 
 
- gęstość w 15oC - max 0,860kg/l (tożsamo w 20oC –max 0,835 kg/l) 
- wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg 
- temperatura zapłonu- min 56oC 
- zawartość siarki – max 0,20% 
- lepkość kinetyczna – max 6,00 m2/s 
 
Planowana łączna ilość oleju wynosi ca. 35.000,- litrów.  
Ostateczna ilość zamówienia może ulec zmniejszeniu. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: . 

Sukcesywnie w okresie 01.02.2022 r. - 31.01.2023 r. 
 

4. Kryteria oceny ofert:  
100 % - cena 
 

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty   
Oferta powinna zawierać: . 
 
Ofertę cenową zawierającą cenę ofertową na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji 
warunków zawartych w zapytaniu ofertowym prosimy składać do dnia 17.01.2022 r. na 
adres Zamawiającego lub elektronicznie: zp@wierzba.pan.pl . 

Oferta powinna być podpisana podpisem zwykłym (skan pdf) lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

 
6. Termin składania ofert:  

 
17 stycznia 2022 r. do godz. 12:00.  

mailto:zp@wierzba.pan.pl
mailto:zp@wierzba.pan.pl


 
7. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:  

 

Zamawiający przewiduje elektroniczną komunikację z Wykonawcami, na adres e-mail.  
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres zp@wierzba.pan.pl  
 
 

8. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:. 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności 

szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania 
rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania 
wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego 
zaproszenia do składania ofert. 

2) Cena określona w ofercie ulega proporcjonalnie podwyższeniu lub obniżeniu 
w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny oleju przez producenta. Do 
kalkulacji ceny w ofercie należy zastosować cenę producenta obowiązującą 
w dniu 14.01.2022 r. - należy podać jej wartość. 

3) Dostawy będą realizowane w ilościach zamawianych telefonicznie przez 
upoważnionego pracownika PAN DPT w Wierzbie w terminie 48 godzin od 
momentu złożenia zamówienia.  Z przyczyn niezależnych od dostawcy termin ten 
może zostać wydłużony maksymalnie do 3 dni. 

4) Płatność za dostawę dokonywana będzie każdorazowo po dostawie na podstawie 
faktury VAT w terminie 21 dni od jej przedłożenia. 

5) Po dokonaniu wyboru oferty strony podpiszą umowę na warunkach określonych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym, w czasie i miejscu wskazanym przez 
zamawiającego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za niewykonanie 
lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy w wysokościach określonych w 
umowie. 

7) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia (bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert). 

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych wyjaśnień  do 
ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.  

9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia omyłek w ofertach 
Wykonawców, tj.: 

• oczywistych omyłek pisarskich; 

• oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10) W przypadku gdy w formularzu ofertowym Wykonawca poda różne ceny ofertowe 
liczbą i słownie, Zamawiający przyjmie, że cenę ofertową stanowi niższa z 
podanych cen. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz 
do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Z tytułu odstąpienia 
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności z 
tytułu przygotowania oferty. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie postanowień 
umowy, w tym ceny ofertowej. 

13) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na 
realizację przedmiotu zamówienia  w zakresie niniejszego Zaproszenia. Umowa 
będzie zawierała postanowienia o karach umownych i odstąpieniu od umowy.  

14) Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) - Oferty przekazane 
Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane. 

15) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
w związku  z realizacją całości przedmiotu zamówienia. 
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16) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

17) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
18) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

130.000,- PLN netto na tej podstawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z 
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.). 

19) Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty 
lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 
 

9. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuje się, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-

901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach 

związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.  

3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i 

realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania 

obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Zaproszenia: 

1. Formularz ofertowy 
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