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Powiat Otwocki 

ul. Górna 13 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15-34,35,37 wew.379 
www.powiat-otwocki.pl 

       Otwock, 19.01.2022 roku  

S.AI.272.2.4.2022 

Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie 
 Zarządzenia nr 3/2021 Starosty Otwockiego z 19 stycznia 2021 r.  

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w 
Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 
05-400 Otwock 
Regon: 013268681; NIP: 532-20-08-671 
mail : zamowienia@powiat-otwocki.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1) Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu 

samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego 

wskazanych w załączniku nr 1  do Zapytania ofertowego w ilości: 

 

 etylina  Pb 95 /98  -   3040 l 

 ON –  13750 l 

 

2) Ww. paliwo będące przedmiotem dostaw winno spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych 

3) Sprzedający dokonywać będzie bezgotówkowej sprzedaży paliwa Zamawiającemu, 

wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

4) Zamawiający przedstawi Sprzedającemu wykaz samochodów służbowych. 

5) Po podpisaniu umowy z każdą jednostką wymienioną w Załączniku nr 1 do Zapytania 

ofertowego Zamawiający przedstawi Sprzedającemu wykaz osób uprawnionych do 

tankowania paliwa  na stacji benzynowej Sprzedającego. 

6) Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmian w wykazach, o 

których powyżej.  

7) Stacja paliw Sprzedającego ma obowiązek zapewnić możliwość całodobowego tankowanie 

samochodów przez Zamawiającego.  

8) Sprzedawca raz w miesiącu załączy do faktury zestawienie sprzedanego Zamawiającemu 

paliwa zawierające: 
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 nr rejestracyjny samochodu, 

 rodzaj, ilość i wartość zakupionego paliwa, 

 datę zakupu. 

9) Rozliczenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie na podstawie obowiązujących w danym 

dniu u Sprzedającego cen (ceny jednostkowe detaliczne) pomniejszonych o udzielony upust 

wg. rzeczywiście zakupionych ilości paliwa. 

10) Jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego będą zawierać odrębne 

umowy wynikające z niniejszego postępowania na: sukcesywny, bezgotówkowy zakup 

paliwa do napędu samochodów służbowych.  

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

 posiada koncesje na obrót paliwami ciekłymi 
 

2. Posiadania niezbędnej  wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego 
warunku. 
 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca  

 dysponuje bądź będzie dysponować w celu realizacji zamówienia stacją paliw 

zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.   

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

• od daty zawarcia umowy na okres 12 miesięcy 

 

V. WYKONAWCA JEST ZWIĄZANY OFERTĄ 30 DNI 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

  Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - wzór formularza stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.   

2. Koncesję, zezwolenie lub inny dokument uprawniający do obrotu paliwami ciekłymi 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty e-mail pod adres: 

zamowienia@powiat-otwocki.pl 
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VIII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobami uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania są: 

a) w sprawach merytorycznych:  
Iwona Wysocka-Kondej 

  tel. 22 778 1 330, e-mail: e-mail: administracja@powiat-otwocki.pl 
b)   w sprawach proceduralnych:  
  Monika Wiechetek 

tel. (22) 788 15 34 wew. 379, e-mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Zapytania ofertowego w 
godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do 15:00. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji 
zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego 

2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

3. Oferta musi zawierać dokumenty określone w pkt VI Zapytania ofertowego. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie powoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim oraz ma być 
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu WYKONAWCY. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

7. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie 
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 

 „Zamówienie publiczne na zakup paliwa - S.AI.272.2.4.2022” 

  Starostwo Powiatowe w Otwocku 
   ul. Górna 13 
   05-400 Otwock                    
   

8. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Ofertę składa się w formie pisemnej.  

10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 11:00 

w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 w 
kancelarii, opatrzoną napisem: 

 „Zamówienie publiczne na zakup paliwa - S.AI.272.2.4.2022” 

Ofertę składaną za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu 
zewnętrznym opatrzeć napisem: 

OFERTA -  „Zamówienie publiczne na zakup paliwa - S.AI.272.2.4.2022” 
 

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2022 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego. 
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X. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  

KRYTERIUM   

Kryterium cena (po upuście)– 100% 

 

 
                                 Cena najniższa oferowana  

    z uwzględnieniem stałego upustu (brutto) 

Cena   =         x  100 % 

                        Cena badanej oferty 

    z uwzględnieniem stałego upustu (brutto) 

 

Zamawiający, spośród złożonych ofert, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą 
ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia po odjęciu 
oferowanego stałego upustu od ceny 1 litra danego paliwa. Cena podana jest w złotych polskich 
(PLN). Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a dostawcą będą prowadzone 
wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

2. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert jako cenę za 1 litr ON, za 1 litr Pb 95, za 1 litr  
Pb 98,  należy przyjąć cenę dzienną widoczną na dystrybutorze Wykonawcy w dniu 25.01.2022r. 

3. Aby wyliczyć cenę, kryterium oceny ofert, należy cenę jednostkową brutto przedmiotu 
zamówienia ze stacji Wykonawcy (z dnia 25.01.2022r. ) wraz z założonym upustem (niezmiennym 
przez cały okres trwania umowy) wyliczyć z założoną ilością paliwa zgodnie z zapisami 
Formularza ofertowego (zał. 2 do Zapytania ofertowego). 

4. Z tytułu każdorazowego zakupu paliwa Wykonawca otrzymywać będzie należność ustaloną na 
podstawie aktualnej w dniu zakupu (tankowania) ceny brutto jednego litra paliwa z 
uwzględnieniem udzielonego przez Wykonawcę upustu (określonego w ust. 2) oraz ilości 
zakupionego (zatankowanego) przez Zamawiającego paliwa. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
6. Udzielony upust będzie  stały przez okres  realizacji Zamówienia. 
7. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także 
cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 
i uwzględnić to w ofercie. 

8. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

 

XII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w Zapytaniu ofertowym  oraz przedstawi najkorzystniejszą cenę. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia i umieści informację na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl. 

3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO 

http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
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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 Starosta Otwocki ul. Górna 13; 05-400 
Otwock 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest inspektorem 
ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Daria Bartnicka, mail: 
iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze 
otwartej; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, - uczestnicy postępowania 
– Wykonawcy, którzy złożyli oferty i mają prawo do wglądu do złożonych ofert.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu 
wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie 
dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane 
będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających 
z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na 
podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 zł 
netto oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji 
umowy. 

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

9) 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; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− 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.  

11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówień. 

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

Załączniki do Zapytania ofertowego: 
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1. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego 

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy  

             

        ZATWIERDZAM   
                          

        z up. Zarządu Powiatu 
      Krzysztof Szczegielniak 
       Przewodniczący Zarządu 
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