Strzelce Opolskie, 11 stycznia 2021 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kozielska 34
47-100 Strzelce Opolskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

I. ZAMAWIAJĄCY :
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce Opolskie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Strzelcach Opolskich na ul. Wawrzyńca Świerzego 3
2. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia :
▪

szacunkowa ilość : 23 000 l / I-XII

▪

dostarczony olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011

▪

dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy

3. Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek
posiadania wynika z art. 32 ust. pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (
Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 )
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom

III. OKRES WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA :
Od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być :
- opatrzoną pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres oraz siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT :
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana drogą
elektroniczną lub złożona osobiście u oferenta do dn. 21.01.2021 r. do godziny 14.00 wraz
z załączoną kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą
złożenia oferty
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 stycznia 2021 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.psp1strzelce.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
1. Cena - 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.psp1strzelce.pl, a dodatkowo wybrany
wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, w terminie do 7 dni od daty oceny ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela : Elwira Morawiec-Bartczak ( dyrektor szkoły ) tel. 774049430
w godzinach 8.00 - 14.00
IX. ZAŁĄCZNIKI :
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór umowy

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Zmawiający

Szacunkowa ilość:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Kozielska 34
adres dostawy :
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Wawrzyńca Świerzego 3
23 000 litrów

wykonawca

Cena netto oleju opałowego aktualna na dzień
11.01.2021 oraz nazwa producenta
Stała wartość rabatu lub narzutu do ceny netto
1000 l. oleju opałowego publikowanego na
stronie internetowej producenta

Cena :

Podmiot :

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o
ochronie danych osobowych 9 tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )
Wykonawca jednocześnie oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się
do zawarcia umowy i realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

........................................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

