Jedlińsk, dnia 12.10.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia nie przekraczającego kwoty 130 000,00 PLN
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku, działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129),
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Dostawa oleju napędowego w 2022 roku.”
1.Zamawiający

Zamawiającym jest Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku
26-660 Jedlińsk, ul. Konopnickiej 2
NIP 7962975240 REGON 365684719
Tel./fax. (48)321 31 15
2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) oleju napędowego ON, do pojazdów będących
w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku w 2022 r. w następującej ilości:
- olej napędowy ON - 14 000 litrów
Określona przez Zamawiającego ilość paliwa jest tylko wartością szacunkową. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste
będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
Szacunkowa ilość litrów paliwa oleju napędowego służy jedynie do porównania ofert.
Tankowania pojazdów odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w zależności od
ilości przejechanych kilometrów.
Wykonawca zapewni możliwość tankowania minimum na jednej stacji paliw położonej w granicach
administracyjnych Gminy Jedlińsk.
Dostarczany olej napędowy musi odpowiadać normom określonym w odrębnych przepisach i posiadać co
najmniej:
 Gęstość w temp. +15ºC, 820-845 kg/m³.
 Zawartość siarki, max 50,00 mg/kg.
 Liczba cetanowa, min 51,0.
W przypadku dostarczenia oleju napędowego złej jakości co wyrządziłoby szkodę zamawiającemu
wykonawca zostanie obciążony stwierdzonymi kosztami powstałymi z winy wykonawcy.
Zapłata za pobrany przez kierowcę olej napędowy następować będzie przelewem w terminie 21 dni po
zatankowaniu na podstawie wystawionej faktury, na której oprócz danych zamawiającego będzie widniał
numer rejestracyjny pojazdu, do którego zatankowano olej napędowy.
3. Opis przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki
muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (koperta)
w siedzibie zamawiającego. Opakowanie (koperta) powinno zawierać także następujący opis:

„Oferta na Dostawę oleju napędowego w 2022 roku, nie otwierać do dnia 18.10.2021 r. godzina
10:10.”
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Magdalena Kolasa telefon 48 3213115
e-mail: cuw8@wp.pl .

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Termin związania z ofertą 30 dni.
4. Termin realizacji zamówienia
Od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
5. Warunki umowy
Umowa na dostawę oleju napędowego zostanie sporządzona na czas określony, z możliwością
miesięcznego wypowiedzenia w oparciu o niniejsze ustalenia oraz przepisy kodeksu cywilnego.
6. Kryteria oceny oferty
Kryterium oceny będzie cena 1-go litra oleju napędowego podana na dzień złożenia oferty wymieniona
w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie umowne wykonawcy za realizację przedmiotu
zamówienia, natomiast ofertowy opust od ceny brutto nie będzie podlegać zmianom w czasie
realizacji zamówienia.
Podana w ofercie cena może ulegać zmianie w przypadku wystąpienia potwierdzonych czynników
niezależnych od wykonawcy (zmiana wysokości podatku VAT, akcyzy, opłaty paliwowej, zmiana cen ropy
na rynkach światowych, zmiana kursu euro) przy zachowaniu tej samej wysokości marży wykonawcy.
Jeżeli oferowana cena będzie rażąco odbiegać od cen na rynku lokalnym z wykonawcą zostanie rozwiązana
umowa.
W przypadku złożenia przez wykonawców ofert z jednakową ceną elementem decydującym o wyborze
oferty będzie odległość od obiektu szkolnego w Jedlińsku do miejsca tankowania.
7. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 18.10.2021 r. do godz.10:00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 roku o godz. 10.10 w Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku,
ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk.
9. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
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 „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
w Jedlińsku adres: ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk, tel.: 48 3213115, email: cuw8@wp.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego pn.: „Dostawa oleju napędowego w 2022 roku.”
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
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wymogiem
ustawowym
określonym
w
przepisach
PZP,
związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze
żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia
tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
10. Wykaz załączników
1. Wypełniony formularz oferty - (zał.1)
2. Wypełniony formularz cenowy (obliczenie ceny ofertowej) -(zał.2)
3. Parafowany projekt umowy - (zał.3)
4. Dokument potwierdzający wymaganą przez Zamawiającego gęstość w temp. +15 stopni C,
zawartość siarki oraz liczbę cetanową oferowanego oleju napędowego
5. Dokument potwierdzający cenę na dystrybutorze w dniu 18.10.2021 roku.
6. Oświadczenie wg określonego wzoru, stanowiącego (zał. nr 4).
7. Informacja o fakturze ustrukturyzowanej (zał. nr 5).
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku
Magdalena Kolasa
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Załącznik nr 1
………………., dnia ………………
…………………………………………..
…………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………….
Telefon/Fax
………………………………………….
e-mail
Centrum Usług Wspólnych
w Jedlińsku
OFERTA
1. Stosownie do zapytania ofertowego ……..............................................................................................
z dnia.................. .…oferujemy dostawy oleju napędowego w 2022 roku.

cena brutto …………….……………………………………... zł/1 litr ( po zastosowaniu opustu)
słownie złotych: ……………………………………….................................................brutto.
Łącznie – 14.000 l x ……………..

zł. brutto = …………………………………………….zł

(cena brutto z 1 litr)

Słownie zł.…………………………………………………………………………………… zł. brutto
2. Oświadczamy, że:
1)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,
2) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy,
3) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
6) wypełniliśmy 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 w niniejszym postępowaniu.*
3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty :
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

..............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

-------------------------------------(podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta )
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Załącznik nr 2

Formularz cenowy (obliczenie ceny ofertowej):
„Dostawa oleju napędowego w 2022 roku.”

1

2

3

1.

Cena sprzedaży na dystrybutorze (detaliczna, brutto z VAT, w dniu 18.10.2021r.
za 1 litr oleju napędowego =

…………………….zł.

2.

Opust………% lub zł. ………1 od ceny sprzedaży brutto, tj. kwota zniżki ………..zł. za
1 litr ON
Razem cena sprzedaży brutto za 1 litr oleju napędowego po zastosowaniu rabatu =

3.

OGÓŁEM cena brutto za wykonanie ZAMÓWIENIA
Kwota z wiersza 2 kolumna 3. ………….zł. x 14.000 litrów =

…………………….zł.

…………………….zł.

Wykonawca oświadcza, że ustalając koszt dostaw objętych zakresem przedmiotu
zamówienia, dokonał szacunku z uwzględnieniem najwyższego stopnia staranności.

………………………………...
/miejscowość i data/

……………………………………….
/Imię i nazwisko i podpis przedstawiciela wykonawcy/

2

1

niepotrzebne skreślić
podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu
2
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Załącznik nr 3
UMOWA (Projekt) NR …………/20….

na dostawę oleju napędowego
zawarta w dniu ……………………………………. w Jedlińsku pomiędzy: Gminą Jedlińsk,
ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Regon 670223764, w ramach, której działa Centrum Usług
Wspólnych w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk, ul. Konopnickiej 2, reprezentowane przez Magdalenę
Kolasa – dyrektora, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
. …………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty o następującej treści:

§1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: dostawę (tankowanie) oleju
napędowego w 2022 r. do pojazdów będących w użytkowaniu przez Centrum Usług
Wspólnych w Jedlińsku. Szacowane przez Zamawiającego zapotrzebowanie oleju
napędowego w okresie umownym wynosi około 14.000 litrów.
2. Tankowania odbywać się będą sukcesywnie w obrębie granic administracyjnych gminy
Jedlińsk w miarę potrzeb, stosownie do ilości przejechanych kilometrów.
3. Zamawiający ma prawo rozszerzyć lub zmniejszyć wielkość zamówienia
w zależności od potrzeb.
§2
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w §1 strony ustalają na kwotę wraz
z podatkiem VAT w wysokości …….. zł/1 litr oleju napędowego brutto. Opust wynosić
będzie ………… od ceny brutto. Cena podana na dzień złożenia oferty.
a) Cena podana na dzień złożenia oferty może ulegać zmianie w przypadku wystąpienia
czynników niezależnych od Wykonawcy (zmiana wysokości podatku VAT, akcyzy,
zmiana cen paliw na rynkach światowych, zmiana kursu euro). Cena może ulegać
zmianie w dół i w górę. Opust zastosowany przy obliczeniu ceny nie będzie podlegał
zmianom w okresie trwania umowy.
b) Jeżeli oferowana cena przez okres tygodnia będzie w sposób rażący odbiegać w górę
od cen oleju napędowego na rynku lokalnym Zamawiający odstąpi od niniejszej
umowy za wcześniejszym jej wypowiedzeniem.
2. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wystawionych faktur, na których oprócz
danych zamawiającego będzie widniał numer rejestracyjny pojazdu do, którego
zatankowano olej napędowy.
3. Dostawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT, w których nabywcą będzie:
Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, NIP 796-28-96-026 odbiorcami
będą:
a) Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk, ul. Konopnickiej 2 - za zakup
oleju napędowego do autobusów Ford Transit i Karosa,
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b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk, ul. Konopnickiej 2 za zakup oleju napędowego do samochodu Fiat Fiorino.
4. Faktury
będą
płatne
przelewem
na
wskazane
konto
bankowe
……………………………………………………………………………………………....
w ciągu 21 dni, licząc od daty wpływu faktury.
5. Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem
platformy (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962975240.
6. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2020 r. poz. 106), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający
wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W
tym
przypadku
wypłata
wynagrodzenia
nastąpi
nie
później
niż
w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej
o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.
§3
Jeżeli Wykonawca dostarczy olej napędowy złej jakości niezgodny z obowiązującymi
normami, co wyrządzi szkodę zamawiającemu, zamawiający odstąpi od umowy z winy
Wykonawcy i obciąży Wykonawcę uzasadnionymi kosztami za usunięcie szkody.
§4
Jeżeli Wykonawca ze swojej winy nie zapewni ciągłości dostaw oleju napędowego
zamawiający zakupi olej napędowy u innego wykonawcy, a wynikłą z tego tytułu różnicą
kosztów obciąży Wykonawcę (różnica ceny, dojazd).
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być
rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze st
§7
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część jest oferta
formularz cenowy.

ZAMAWIAJĄCY

oraz

WYKONAWCA

7

Załącznik nr 4

Oświadczenie
ubiegając się o udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu na:
„Dostawa oleju napędowego w 2022 roku.”
oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej, działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
opisanego zamówienia.
6. Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert oraz przyjmuję bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.
7. Uważam się związany z niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert.

..................................................................................
Data, Imię i nazwisko i podpis przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 5

Informacja w zakresie faktury ustrukturyzowanej
dla wykonawców

„Dostawa oleju napędowego w 2022 roku.”
Wykonawca poza możliwością złożenia faktury w wersji papierowej ma prawo złożyć
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy (http:// pefbroker.pl/)
PEPPOL: 7962975240.
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Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
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 „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
w Jedlińsku adres: ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk, tel.: 48 3213115, email: cuw8@wp.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Dostawa oleju napędowego w 2022 roku.”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem
ustawowym
określonym
w
przepisach
PZP,
związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze
żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania

10

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia
tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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