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Zapytanie ofertowe 

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto  
na dostawę paliw płynnych na rok 2023. 

 
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu,  

zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych na rok 2023.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do 

pojazdów służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Augustyna Suskiego  w Nowym Targu: 

a/ benzyny  bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 

b/ oleju  napędowego 

 w okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakup paliw w ilości: 

a/ benzyna bezołowiowa 95 -  ok.   5 000 litrów   

b/ olej napędowy  -  ok. 10 000 litrów   

 miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone na terenie miasta Nowy Targ,  

 oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw 

płynnych, 

 Wykonawca określi stały rabat  procentowy  od ceny 1 litra paliwa liczony w PLN,  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu 

zamówienia, 

 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne  

w tym zakresie uprawnienia, 

 wystawianie faktur będzie odbywało się przy każdorazowym tankowaniu – termin 

płatności 14 dni. 

 2. Termin wykonania zadania:   

 sukcesywnie od 1 stycznia  2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

 

        3. Osoba upoważnione do kontaktów: 

Dyrektor Pan Łukasz Fudala – telefon 18 266 27 71  

 

 

 



 4. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2022 roku, do godziny: 12:00 w jednej z n/w 

form: 

 osobiście pod adresem: ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 56, 34-471 Ludźmierz 

w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 14.00, 

 drogą elektroniczną na adres: zsckr@nowytarg.pl. 

 

       5. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia jeżeli: 

 nie zostanie złożona żadna oferta, 

 Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 
prawidłowej umowy. 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna 
Suskiego w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Kokoszków 71. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem mailowym 
ido@zsckr.nowytarg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 
z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

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

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) 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. 

9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ  OFERTY 
 

 

            /Pieczęć firmy/ 

Firma............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

z siedzibą w.................................................................................................................................. 

tel. / mail...................................................................................................................................... 

NIP......................................................................REGON............................................................ 

Bank oraz numer rachunku bankowego: 

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

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 21.12.2022 r. nr ZSCKR.230.13.2022.KD 
pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto na dostawę 
paliw płynnych na rok 2023 zgłaszam swoją ofertę. 
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa w roku 2023 paliw płynnych do pojazdów służbowych Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. 
 
Stały rabat od ceny 1 litra paliwa liczony w PLN dla: 

a/ benzyna bezołowiowa 95 -  ……………………. % 

b/ olej napędowy  -  ……………………. %   

Oświadczamy, że: 

 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy, zgodnie z normą PN-EN 590 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami, 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 
 

 
 
data..............................................                                               .................................................. 
                                                                                                                                / czytelny podpis Wykonawcy/ 
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