
Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu

Znak sprawy: DFF/24/2022

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
39 – 400 Tarnobrzeg, Aleja Niepodległości 2
REGON: 180805126,  NIP: 867-00-09-361
tel. 15 8229522
e-mail. sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

    
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.:

,,  Bezgotówkowy  zakup  paliw  płynnych  dla  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  
w   Tarnobrzegu.”

II. Opis przedmiotu zamówienia

      1.   Specyfikacja głównych wymagań:
a) Przedmiot zamówienia  opisany został wg następujących kodów: CPV 09132100-4 benzyna

bezołowiowa 95, 09134000-7 olej napędowy ON.
b) Przedmiotem  zamówienia  jest  bezgotówkowy  zakup  paliw  płynnych  do  pojazdów

służbowych, technicznych oraz jednostek patrolujących Jezioro Tarnobrzeskie o wartości:
………………………………………………………………………..

c) W okresie  realizacji  umowy Zamawiający przewiduje zakup paliw w szacowanej  ilości:
benzyna bezołowiowa – 8 000  litrów, 
olej napędowy             – 8 000  litrów.

d) Wskazana ilość ma charakter wyłącznie orientacyjny i jej zmniejszenie lub zwiększenie nie
może  stanowić  podstaw  do  jakichkolwiek  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego, jednak nie przekroczy wartości umowy.

e) Odbiór paliw realizowany będzie na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy na
terenie całego kraju we własnym zakresie Zamawiającego, indywidualnie dla każdej grupy
pojazdów w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart  identyfikacyjnych. Karty
identyfikacyjne  uprawniające do dokonania  zakupu  winny  zostać  wydane  bezpłatnie 
w  ciągu  5  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy.  Dopuszczalna  jest  możliwość
pobierania paliw do kanistrów za upoważnieniem.

f) Wykonawca zobowiązany jest wydać po każdorazowym tankowaniu dowód wydania paliwa
osobie  uprawnionej  do  pobrania  paliwa,  który  musi   zawierać:  datę  zakupu,  numer
rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj pobranego paliwa, cenę obowiązującą na stacji w dniu
sprzedaży pomniejszoną o stały rabat podany w ofercie cenowej, ponadto imię i nazwisko
pobierającego paliwo wraz z jego podpisem.

mailto:sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl


g) O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy  posiadający  niezbędne  w  tym
zakresie uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych.

h) Paliwo  płynne  będące  przedmiotem  zamówienia  musi  spełniać  wymagania  określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.)

i) Wykaz pojazdów: - Ford Transit nr rej. RT 34110, samochód osobowy LANOS nr rej. TBJ
1327, ciągnik nr rej. TGU 8375.

      2.   Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
      3.   Wykonawca związany jest  ofertą 30 dni.
      4.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
      a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg  załączonego  
      wzoru formularza ofertowego, 
      b) zaparafowany wzór umowy,
    c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami  
      ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U.
      z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.
       2.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą  uprawnioną  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  i  udzielania  wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Pani Elżbieta Polit.

2. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  istotnych  warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy MOSiR tj.: 7.30 – 15.30

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:
- złożyć do Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Frayera w Tarnobrzegu
Aleja Niepodległości 2, 39 – 400 Tarnobrzeg w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,  Bezgotówkowy  zakup  paliw  płynnych  dla  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  
w   Tarnobrzegu.” Nie otwierać przed  26.07.2022r.  godz. 9.15
- w terminie do dnia 26.07.2022 r., do godz 9.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na  załączonym formularzu  cenowo –  ofertowym,  należy  przedstawić  cenę  ofertową  za
jeden litr paliwa brutto z dnia 22.07.2022r. bez rabatu oraz cenę brutto pomniejszoną 
o rabat. Należy również podać wysokość stałego rabatu za 1l paliwa.   

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.



3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający  zawrze  umowę z  Wybranym Wykonawcą  po  przekazaniu  zawiadomienia  
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,
Zamawiający  wybierze  kolejną  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert,  bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do  prowadzonego  postępowania  nie  przysługują  Wykonawcom środki  ochrony  prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  na  zasadach  opartych  na  wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publiczych.

IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  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)  zwanego  dalej
„RODO”,  Administrator  danych  osobowych  informuje  o  zasadach  przetwarzania  danych
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1) Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu (zwane
dalej MOSiR) z siedzibą ul. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować:
listownie na adres Administratora danych, lub telefonicznie: 15 822-95-22, lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej:  sekretariat    @mosir.tarnobrzeg.pl   
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W  MOSiR  wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych,  można  się  z  nim  skontaktować  za
pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty  tradycyjnej:  e-mail:   iod     @mosir.tarnobrzeg.pl  
adres poczty tradycyjnej: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, ul.  Niepodległości 2,
39-400 Tarnobrzeg
3) Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1)wypełnienia obowiązków prawnych, w tym statutowych, ciążących na Administratorze danych
osobowych,  w  szczególności  wykonywanie  działalności  w  zakresie  obsługi  administracyjnej
organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie na rzecz obsługiwanych jednostek zadań w zakresie:
rachunkowości  i  sprawozdawczości,  ewidencji,  a  także  ich  obsługi  informatycznej,  wsparcia
technicznego oraz w zakresie zamówień publicznych; 
2)realizacji  umów  zawartych  z  pracownikami  oraz  kontrahentami  Administratora  danych
osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych; W
pozostałych  przypadkach  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie  wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit b



RODO w zw. z art.  10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutem
Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Tarnobrzegu.  Dane  osobowe  mogą  być  również
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być: 
1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez MOSiR na
podstawie zawartych z MOSiR umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.
3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną MOSiR.
 6) Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługują  osobom,  których  dane  osobowe
dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
1)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach
określonych w art. 15 RODO;
2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16
RODO;
3)prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  „prawo  do  bycia  zapomnianym”)  w
przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
4)prawo do żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych w przypadkach,  o  których
mowa w art. 18 RODO;
5)prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;

    6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.
    7) Informacja o prawie do cofnięcia zgody. 

W  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
MOSiR, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9)Informacje  o  obowiązku  lub  dobrowolności  podania  danych  i  konsekwencjach  niepodania
danych.
Podanie  danych  osobowych  MOSiR jest  wymogiem ustawowym lub  umownym w sytuacji,  gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.  W sytuacji  natomiast,  gdy  przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie
zgody  na ich  przetwarzanie,  podanie  danych  osobowych  MOSiR ma charakter  dobrowolny.  W
przypadku obowiązku podania  danych osobowych -  ich  nie  podanie  skutkować będzie  brakiem
realizacji przedmiotowego zadania.
10)Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.



Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo – cenowy.
2. Wzór umowy.

                                                                                   

                                                                                                      ZATWIERDZIŁ:

                                                                                           

  


