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Rozdział I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi 
Adres: ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 
NIP: 8471443876, REGON: 511283608, E-mail: gospomkg4@ohp.pl 
 
Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. 2019 poz. 1843 ze zm.). 
 
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów 
grzewczych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w pierwszej połowie 

roku 2021 roku (do dnia 30.06.2021 r.) w ilości 20 m3 oleju opałowego mierzone przy 
temperaturze referencyjnej 15ºC. 
Olej opałowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-96024: 2011: 
– wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg 
– temperatura zapłonu - min. +56 0C 
– lepkość kinematyczna w temp. 200C - 6,00 mm²/s 
– skład frakcyjny:  

– do temperatury 2500C destyluje max. - 65% (wyrażono ułamkiem objętościowym) 
– do temperatury 3500C destyluje min. - 85% (wyrażono ułamkiem objętościowym) 

– pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10% pozostałości destylacyjnej 
wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3% 

– zawartość siarki - max. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym)  
– pozostałość po spaleniu - max. 0,01% (wyrażona ułamkiem masowym) 
– temperatura płynięcia - nie wyższa niż -200C 
– gęstość w temperaturze 150C - max. 860 kg/m3 
– zawartość wody - max. 200 mg/kg 
– zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 
– barwa czerwona. 
Olej opałowy ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do zbiorników w budynku kotłowni 
w następujących lokalizacjach położonych w mieście Gołdapi: 

1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)  
2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3) 
3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3) 

Zamawiający nie ma obowiązku jednorazowo napełniać wszystkich zbiorników. Zamawiający 
planuje zamówienie większej części oleju opałowego w miesiącach zimowo-wiosennych. Ilość 
oleju i częstotliwość dostaw mogą być zmienne ze względu na warunki atmosferyczne oraz 
bieżące potrzeby kotłowni. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości (bez skutków finansowych i prawnych dla 
Zamawiającego) zwiększenie ilości dostarczanego oleju opałowego od zamówienia podstawowego 
(20 m3) o nie więcej niż 30% (6 m3) lub zmniejszenie ilości dostarczanego oleju opałowego do 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP od zamówienia podstawowego (20 m3) o nie więcej niż 
30% dostaw, tj. 6 m3. 
Olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi, z zaplombowanymi komorami 
autocysterny, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/C-04024, wyposażonymi w końcówki 
wlewowe z zalegalizowanym urządzeniem - „odmierzaczem” oraz drukarkę umożliwiającą wydanie 
raportu (dowodu wydania) o ilości dostarczonego paliwa do kotłowni. Olej opałowy należy 
dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz 
materiałów niebezpiecznych. 
 
Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Odbiorcy jednorazową dostawę oleju opałowego, 
jednego rodzaju i gatunku identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. WZ) oraz certyfikatem 
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(świadectwem) jakości, zrealizowaną jednego dnia. Warunkiem przyjęcia partii dostawy przez 
Odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę do Odbiorcy następujących dokumentów dostawy:  

1) dokumentu przewozowego zawierającego następujące dane: 
a) numer dokumentu przewozowego, 
b) nazwę i adres Odbiorcy, miejsce dostawy, 
c) numery (oznaczenia) plomb zapewniających nienaruszalność partii dostaw w komorach 

autocysterny, 
d) wielkość zrealizowanej partii dostawy wyrażoną w m³ rzeczywistych 

i przeliczonych na warunki w temperaturze +15 0C w oparciu o dokonany przez 
Wykonawcę pomiar gęstości i temperatury oleju opałowego w komorze autocysterny w 
warunkach rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika magazynowego u Odbiorcy, 

e) numer certyfikatu (świadectwa jakości), 
f) datę zrealizowanej partii dostawy. 

 2) raportu (dokumentu wydania) z drukarki samochodowej (autocysterny) o ilości 
dostarczonego oleju opałowego do konkretnej kotłowni. 
Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą 
wszelkie koszty: olej opałowy, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty 
związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika magazynowego Zamawiającego 
i odebrania przez przedstawiciela Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez potwierdzenie na 
dokumencie przewozowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obostrzeń związanych ze stanem 
epidemicznym, zgodnie z obowiązującym prawem (w tym do wyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej), oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania nie zgodne z prawem 
w tym zakresie. 
Indeksacja ceny jednostkowej 
Zamawiający przewiduje indeksację ceny jednostkowej netto. 
W przypadku zmiany ceny zbytu przez producentów, opłata dla Wykonawcy za dostawę partii oleju 
opałowego nastąpi według wzoru: 

 
Wartość faktury brutto = 

wielkość dostawy x [(cena Netto Orlenu + cena Netto Lotosu) ÷ 2 – Upust] x VAT 
 

Zamawiający zastrzega, że przy dostawie pierwszych 20 m3, indeksacja ceny jednostkowej nie 
będzie miała zastosowania; podstawą rozliczenia z wykonawcą będzie cena ujęta w ofercie 
wykonawcy. 
 
Rozdział IV. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienia będą realizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. 
 
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży: 
Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, której obowiązek podsiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.  
- zdolności technicznej lub zawodowej  
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.  
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2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych 
w art. 23 ww. ustawy. 

 
Rozdział VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA W TYM 
PODSTAWY O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanki obligatoryjne) z 
uwzględnieniem art. 24 ust. 8-9 ww. ustawy.  

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców, w przypadkach określonych w art. 24 
ust. 5 ustawy (przesłanki fakultatywne).  

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ww. 
ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa w pkt. 4. 

6. Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), w terminie 
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.ckiw-
goldap.ohp.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 
1571 i 1667), o której mowa w art. 24 ust. 1  pkt 23 ww. ustawy.  

7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA; 
1. Oświadczenia składane wraz z ofertą:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających 
wspólną ofertę, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego 
z tych Wykonawców.  

3) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 2. 

2. Oświadczenia składane po otwarciu ofert – bez wezwania przez Zamawiającego: 
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca (lub 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 wymienionej ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej został 
załączony do SIWZ jako załącznik nr 3. 

3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 
dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, tj.: Aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, której obowiązek podsiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt. 1 ppkt 
2), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Wykonawca składa: aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Forma składanych dokumentów: 
1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców, składane są w oryginale. 
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej informację, przy czym poświadczenia 
tego dokonuje odpowiednio: wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

3) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4) Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu, innego niż oświadczenie, jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy w 
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sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na 
jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo 
do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. 

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
1) Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających 

ujawnieniu oraz informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę pod warunkiem, iż 
wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zgodnie z art. 11 ust. 4 w/w ustawy, poprzez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
Rozdział IX. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ: 
Pozostałe dokumenty składające się na ofertę to: 

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany wg wzoru (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – jeśli 

dotyczy: 

− W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu 
i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS 
lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy 
dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego.  

− W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych). 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu – 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już 
aktualne – do złożenia aktualnych dokumentów. 
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do 
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 
Rozdział X. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW 
Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, opis nie ma zastosowania. 
 
Rozdział XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 2. 

2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca zobowiązany jest: 

1) złożyć ofertę - w formie pisemnej; 
2) złożyć oświadczenie - w formie pisemnej w oryginale; 
3) złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu w prawie dokumentów - w 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 
4) złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 2 - oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na 
skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone 
odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu w 
sprawie dokumentów i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w 
wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed 
upływem wyznaczonego terminu. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie należy składać na adres: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 
Pracy w Gołdapi, ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap. 

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną należy kierować na adres: gospomkg4@ohp.pl . 
Zamawiający informuje, że nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 

8. Wyjaśnienie treści SIWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Modyfikacja treści specyfikacji: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępni na 

stronie internetowej. 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
zamawiający zamieści „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a 
ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, zamawiający zamieści 
informację o zmianach na swojej stronie internetowej. 

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 
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1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta 
wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu 
w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
wykonawcy. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział XIII. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert - art. 85 ust. 5 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, 
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 
60 dni.  

 
Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób 

czytelny. 
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwość de kompletacji zawartości oferty. 
8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo) – w oryginale 
lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile prawo do podpisania oferty i jej załączników nie 
wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy. 

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być adresowane do 
zamawiającego na adres podany w dziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, 
dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
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„OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO 

DO CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W GOŁDAPI  
 nie otwierać do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 9.15” 

 
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.  
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych 
nie będą otwierane. 

 
Rozdział XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy przesyłać / składać do dnia 14.01.2021 r. do godz. 900 na adres zamawiającego 

- Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, ul. Boczna 1, 19-
500 Gołdap (Sekretariat).  

2. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi 14 stycznia 2021 r. o godz. 915 w siedzibie 
Zamawiającego, w sali 101.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych:  
1) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi - http://www.ckiw-goldap.ohp.pl/  
2)   Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi - 

http://www.ckiw-goldap.bip.ohp.pl/  
      - informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy. 
 
Rozdział XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze i elementy kosztowe 

związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo 
oraz słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

3. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty / rabaty 
powinny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia 
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego dodatkowych 
przeliczeń. 

4. Średnią cenę netto należy obliczyć w następujący sposób:  
ceny sprzedaży netto z dnia 8.01 2021 r. rafinerii (Orlen + Lotos) / 2 x 1,0 m3 oleju 
opałowego. 

5. Cenę oferty brutto należy obliczyć w następujący sposób: 
cena oferty netto + podatek VAT.  

6. Cenę po zastosowaniu upustu netto należy obliczyć w następujący sposób:  
cena producenta netto z dnia 8.01.2021 r. minus procent upustu x ilość szacunkowa.  

7. Cenę brutto po upuście należy obliczyć w następujący sposób:  
cena netto z upustem x ilość szacunkowa x % podatku. 
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6. Cena ogółem brutto za całość zamówienia to cena brutto uwzględniająca udzielony rabat 
(upust) za dostawę 20,0 m3 oleju opałowego. Cenę brutto należy wpisać do Formularza 
Ofertowego i będzie ona podstawą oceny oferty. 

7. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady 
zaokrągleń. 

8. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza. 

9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
porównania takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozdział XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

Cena dostawy brutto – 100 punktów. 
2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość pkt. Oferta z wyższą ceną proporcjonalnie 

niższą ilość punktów. 
3. Sposób dokonywania oceny ofert: 
 

     CN 
C = ---------------------- x 100 (max 100 pkt) 

     CB 
gdzie: 
CN – cena najniższa spośród złożonych ofert,  
CB – cena oferty badanej 
 
4. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych, zastosował 

cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia jest 
powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych, a opis przedmiotu zamówienia 
dotyczy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nie posiadających cyklu życia produktu, 
które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 
ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych).  

6. W przypadku wątpliwości czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający skorzysta z 
możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ww. ustawy. 
 

Rozdział XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie 

to zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy. 
Jeżeli próby przesłania drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie 
przesłane na adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie 
lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy 
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(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (e-mail) 
bądź telefonicznie.  
 

Rozdział XVIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące 

Wykonawcy oraz wartości Umowy. 
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagać będą formy pisemnej. 
3. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że: 
1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, 
charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,  

2) wynikają one z zapisów art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:  

1) zmiany nazwy, siedziby, formy prawnej stron umowy, numerów kont bankowych oraz 
innych danych identyfikacyjnych. 

2) zaistnienia siły wyższej (tj. powódź, pożar, zamieszki, strajk, atak terrorystyczny) mającej 
wpływ na realizację umowy, w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie 
obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT;  

3) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się 
o to zamówienie lub na wynik postępowania,  

4) zmiany wartości umowy w wyniku indeksacji ceny jednostkowej netto wg zasad, o których 
mowa w SIWZ oraz w § 3 umowy. 

 
Rozdział XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ww. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ww. ustawy. 
 
Rozdział XXII. UMOWA RAMOWA 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
Rozdział XXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA 
W art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takiego zamówienia. 
 
Rozdział XXIV. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Rozdział XXV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO 
Adres strony internetowej Zamawiającego:  
http://www.ckiw-goldap.ohp.pl/ 
http://www.ckiw-goldap.bip.ohp.pl/ 
 
Rozdział XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OBCEJ 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.  
 
Rozdział XXVII. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
Rozdział XXVIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
Rozdział XXVIX. PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile 
są znane).  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za swoje 
działania. 
 

Rozdział XXX. INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 
USTAWY PZP 
Nie dotyczy – Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Rozdział XXXI. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a 
USTAWY PZP 
Kryterium ceny jest zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu 
zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia. Ponadto, przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów w 
użytkowaniu; jest to produkt zużywany na bieżąco, w związku z czym nie posiada tzw. cyklu życia. 
 
Rozdział XXXII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, 
W SYTUACJI OKREŚLONEJ WART. 10a UST. 2a USTAWY PZP 
Zamawiający nie ustanawia wymogu ani nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci 
katalogów elektronicznych. 
 
Rozdział XXXIII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 
OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI NAK TÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 
UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY 
Zamawiający nie dzieli zamówienie na części. 
 
Rozdział XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
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 Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Bocznej 5, 19-500 Gołdap, tel.: 87 615 03 53, 
adres e-mail: gospomkg4@ohp.pl 
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 
opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. od 
39 do 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej poniżej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy, przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z wymienionej ustawy;   

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

7. 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 1; 
− 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 2; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8. 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.  

9. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (om) zobowiązany 
jest poinformować Podwykonawcę o zapisach niniejszego rozdziału oraz przedłożyć 
Zamawiającemu (Administratorowi) oświadczenie Podwykonawcy o udzieleniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz wykonania 
(realizacji) umowy. 

 
1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – 
Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW. 
 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy – warunki i wykluczenie; 
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy – Grupa Kapitałowa; 
Załącznik nr 4 – wzór umowy; 
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