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Zakup i dostawa opału od miesiąca listopada 2022 do końca miesiąca grudnia 2022 na potrzeby 

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu  

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – 

zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż progi unijne. 

 

 

 

 

 

        Zatwierdzam: 

 

        mgr Marzena Waśkowska  
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Technikum im. gen. Józefa Hallera 

Owidz ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo 

REGON220033621 

Tel. 58 562 48 25 

Adres poczty elektronicznej:sekretariat@technikumowidz.pl 

Adres strony internetowej:www.technikumowidz.pl  

Adres platformy: https://miniportal.uzp.gov.pl 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

z wykorzystaniem Platformy https://miniportal.uzp.gov.pl i poczty elektronicznej 

Zamawiającego sekretariat@technikumowidz.pl  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą 

udostępniane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl. 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp). 

 

4. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opału na od miesiąca listopada 2022 do końca 

miesiąca grudnia 2022 na potrzeby  Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu 

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na w/w zadanie: 

Zadanie  Opis: 

 
Temat: Dostawa pelletu. 

Wspólny Słownik Zamówień: 09111400-4 

 

5.3. Miejsce realizacji:  Technikum im. gen. Józefa Hallera, Owidz ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo 

 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

6.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane sukcesywnie w okresie od 21.11.2022 do 31 grudnia 2022r. 

mailto:sekretariat@technikumowidz.pl
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

 

Lp. 

Warunki udziału w postępowaniu 

1 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 

prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia 
szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

4 

Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 
 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenia zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp Wykonawcę: 

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189A Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250A Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165A 

Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa a art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
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cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa a art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego lub przestępstwo skarbowe, 

h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1); 

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) Wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
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9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 

9.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.2. Do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

Lp. Wymagany dokument 

1.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

2.  Wypełniony formularz cenowy. 

3.  Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4.  Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.  Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca 

polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 

9.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda podmiotowych środków dowodowych. 

9.4. Forma dokumentów: 

1) Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

2) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

3) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

4) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

9.5. Oferta wspólna: 
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1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą 

upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania 

i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych 

przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum 

lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy 

i spełniać następujące wymagania: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym 

formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu 

każdego z wykonawców osobno. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJACYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom (z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 7 ust. 27 

Pzp). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 

zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę pełnych nazw i danych podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji 

zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 

takiego podmiotu jak za własne. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał część zamówienia, 

której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom oraz by podał firmy podwykonawców. 

 

11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

drogą elektroniczną przy użyciu: 

- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

- ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https//epuap.gov.pl/wps/portal 

- poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@technikumowidz.pl.pl 

11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1. Krystyna Słomińska , tel. 585625677, e-mail: kierownik@technikumowidz.pl  
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11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

oraz do „Formularza do komunikacji”. 

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

11. 7. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

12. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE 

DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 

 

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta bądź wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, ID postępowania). 

12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, email: sekretariat@technikumowidz.pl 

12.3.  Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

13.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.11.2022r. 

przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

14.2. Przedłużenie terminu związania z ofertą, o którym mowa w pkt. 14.2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść ofert musi odpowiadać treści SWZ. 

15.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ. 

15.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 

formularzy, powinny byś sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

15.6. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się w formie elektronicznej 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

15.7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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15.8. Opis sposobu złożenia oferty składanej w formie elektronicznej – sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl. 

15.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r poz. 1913) 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

15.10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

15.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

15.12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

15.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP, zgodnie 

z instrukcją określoną w pkt. 15 SWZ, do dnia 15/11/2022r. do godz. 08:00. 

16.2. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe. 

16.3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

16.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15/11/2022r. o godz. 09:00, poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 

i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
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a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach i warunkach płatności zawartych w ofertach. 

16.7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

16.8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art.226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 

ust. 2 pkt 3 pzp). 

17.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

17.4.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: PLN. 

17.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.6.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 

18.1.  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Cena 
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1 Cena (Koszt) 100% 
 

18.2.  Punkty przyznawane za podane w pkt. 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1. 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 

Gdzie: 

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 

 

Minimalny termin płatności wynosi: 14 dni od dnia doręczenia faktury. 

 

Maksymalny termin płatności wynosi:  30 dni od dnia doręczenia faktury. 
 
 

 

18.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18.4.  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

18.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

18.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 18.5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

18.7.  Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na 

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi 

w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

20.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

20.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.1. ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 

20.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

20.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

 

 

 

 

 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane. 

 

 

22. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
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22.2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki 

dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik niniejszej 

specyfikacji. 

 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego pzp. 

23.2.  Odwołanie przysługuje na: 

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

23.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

23.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” Pzp. 

 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

25. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

25.1.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technikum im. gen. Józefa Hallera , Owidz ul. 

Szkolna 6,  83-211 Jabłowo; 
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b) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod.dawidduduekstg@gmail.com; 

c) 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 zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej 

„ustawą Pzp”; 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy 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 trwania umowy; 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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; 

i) 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. 

25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Lp. Nazwa załącznika 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
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2. Wzór formularza ofertowego 

3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

4. Wzór zobowiązania podmiotów, na których Wykonawca polega, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

5. Projektowane postanowienia umowy 

6. Formularz cenowy 
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Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opału od miesiąca listopada 2022r. do końca 

miesiąca grudnia 2022r. 

a) pellet o parametrach: wartość energetyczna nie niższa niż 17 MJ/kg,  uziarnienie: 6-8mm, 

popiół: max 0,7%, siarka: max 0,3%, pellet klasy EN A1+/DIN PLUS, ilość- 50 ton,  Kod 

CPV: 09111400-4 

- dostawa autocysterną do materiałów sypkich, rozładunek do silosów za pomocą złącza 

pneumatycznego; 

 

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej dostarczanego towaru w okresie 

trwania umowy chyba, że będzie to z korzyścią dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

Wykonawca: 

 
(pełna nazwa Firmy, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS, CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Zamawiający: 

Technikum im. gen. Józefa Hallera 

Owidz ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji znak: 3/O/2022 na: „Zakup i dostawę opału od miesiąca 

listopada 2022r.  do końca miesiąca grudnia 2022r. na potrzeby Technikum im. gen. Józefa 

Hallera w Owidzu” oferujemy realizację dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:  

 

Cena netto (bez VAT) .……………………………………………………….. zł  

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

Cena brutto (z VAT) ………………………………………………………….. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

ZADANIE: 

pellet 

Cena netto (bez VAT) 

 

 

Słownie: 

 

 

Cena brutto (z VAT) 

 

 

Słownie: 

 

 

 

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi do 30 dni 

tj. ………… dni od daty dostarczenia faktury. 

 

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w specyfikacji warunków zamówienia tj. do dnia ......…………………………………… 

3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić 

podwykonawcom. 
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4. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia 

umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: …………………………………………………..  

6. Adres do korespondencji e-mail: ……………………………………………………………….. 

7. Oświadczam, że jesteśmy małym/ średnim przedsiębiorstwem.* 

8. Na podstawie art. 225 Ustawy Pzp oświadczam, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

10. Oferta zawiera …………… stron, ponumerowanych od nr ………….. do nr ……………… 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………………………. 

 

*- niepotrzebne skreślić 

**- W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

…………………………, …………………………….  ………………………………………. 

Miejscowość   dnia   podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

Wykonawca: 

 

(pełna nazwa Firmy, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS, CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Zamawiający: 

Technikum im. gen. Józefa Hallera 

Owidz ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące: 

 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na: „Zakup i dostawę opału od miesiąca listopada 2022r. do końca miesiąca grudnia 

2022r. na potrzeby Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu”. 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art.______ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

…………………………, …………………………….  ………………………………………. 

Miejscowość   dnia   podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 



20 | S t r o n a  
 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………………, …………………………….  ………………………………………. 

Miejscowość   dnia   podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia 

 

Oświadczam w imieniu _______________________________________________________________ 

/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 

 

że oddaję do dyspozycji Wykonawcy ____________________________________________________ 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

niezbędne zasoby ___________________________________________________________________ 

/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny/ 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: Zakup i dostawę opału od miesiąca 

listopada 2022r. do końca miesiąca grudnia 2022r. na potrzeby Technikum im. gen. Józefa Hallera 

w Owidzu” 

 

Oświadczam, że: 

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
 

_______________________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 

_______________________________________________________________________________ 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

…………………………, …………………………….  ………………………………………. 

Miejscowość   dnia   podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu na 

zasobach którego Wykonawca polega 
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Załącznik nr 5 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Powiatem Starogardzkim, ul. Kościuszki 17, 

83-200 Starogard Gdański, NIP 592-205-78-38 reprezentowanym przez Technikum im. gen. Józefa 

Hallera, Owidz ul. Szkolna 6 , 83-211 Jabłowo, w imieniu którego działa  

1. Marzena Waśkowska – Dyrektor  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 08.11.2016r. 

zwany w dalszej części Zamawiającym 

 

a, 

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

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

zwany w dalszej części Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do dostarczenia na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce, następujące towary: 

Pellet – 50 ton  

 

Zgodnie z załączoną ofertą przedmiot dostawy realizowany będzie sukcesywnie wg potrzeb od 

dnia 21.11.2022r. do dnia 31.12.2022r.. 

2. Każdorazowa dostawa realizowana będzie przez Wykonawcę w terminie i ilości określonej 

przez Zamawiającego w telefoniczny, lub elektronicznym zgłoszeniu.  

3. Na każde wezwanie Zamawiającego dostawa może ulegać zmianie zarówno, co do terminu jak 

i ilości wg zasad uzgodnionych przez strony umowy. 

4. Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan 

epidemii wirusa SARS-COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego 

opału w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb. 

 

 

 

 

 

§ 2 

1. Strony ustalają ceny jednostkowe brutto za towary określone w § 1 na kwotę: 
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pellet - …………………. za 1 tonę 

    (słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

 

2. Cena towaru obejmuje transport i rozładunek opału. 

      

3. Zapłata za każdorazowo dostarczony towar dokonywana będzie przelewem w terminie …….. dni. 

§ 3 

Zamawiający w przypadku niedostarczenia towaru w uzgodnionym przez strony terminie lub dostawy 

towaru niespełniającego wymagań Zamawiającego, Zamawiający zrealizuje zamówienie z innego 

miejsca na koszt Wykonawcy. 

§ 4 

1. Zamawiający nie przewiduje  zmiany ceny jednostkowej dostarczanego towaru w okresie trwania  

    umowy. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp Wykonawca może wprowadzić zmiany do umowy odnośnie  

    ceny jednostkowej,  tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, których Wykonawca działając z   

    należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiana umowy pod rygorem nieważności może  

    nastąpić tylko aneksem za zgodą obu stron. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podania sprawdzenia parametrów jakości dostarczanego opału  

   o ile poweźmie podejrzenie o ich niedotrzymaniu na koszt Wykonawcy, gdy podejrzenie okaże się  

   uzasadnione. 

4. Wykonawca odbiera opakowania po opale (tj. worki) celem utylizacji przy następnej dostawie. 

 

§ 5 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

kary umowne w wys. 1% wartości umownej towarów niedostarczonych, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

§ 6 

1. Umowę strony zawierają na czas określony do dnia 31 grudnia 2022r. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, które 

uniemożliwiają jej realizację, a których nie można było przewidzieć. 

4. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całej ilości dostarczanego towaru 

określonego w SWZ. 

6. Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć ilość dostarczanego towaru każdego sortymentu 

opału o 20%. 
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§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji będą rozstrzygane polubownie, w przypadku nie dojścia 

do porozumienia – przez właściwy sąd. 

§ 9 

Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Faktury VAT winny być wystawiane wg poniższego wzoru: 

Nabywca: 

Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański 

NIP: 592-205-78-38 

Odbiorca: 

Technikum im. gen. Józefa Hallera, Owidz ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo 

 

§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający 

 

 

Wykonawca 
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Załącznik nr 6 

3/O/2022 

Technikum im. gen. Józefa 

Hallera 
Owidz,ul. Szkolna 6 
83 – 211 Owidz 

................................................                   tel.  585624825 
      (pieczęć oferenta)        
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę: 

 

Razem: 

.............................................................................................................................................. PLN  

(słownie: .....................................................................................................................................)  

+ podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Na dzień składania oferty stawka podatku VAT wynosi ………..%  

Cena Wykonawcy łącznie z  ……... % podatkiem VAT wynosi: 

 ............................................................................................................................................. PLN  

(słownie:......................................................................................................................................)  

Miejscowość, data ......................                                                                                                               

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

Podpis osoby uprawnionej  

             do reprezentowania Oferenta 

Lp. Kategoria wydatku Ilość 

 

Cena netto 

 

Cena brutto 

1. Pellet 50 t   

Razem: 
 

 
 


