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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty
cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości 2500 litrów do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej
Woli, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych)
3. ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów
57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa oleju opałowego w ilości
2500 litrów do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7.
4.2 Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2011 i
posiadać następujące minimalne parametry:
 gęstość: w 15 gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l) °C max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)
 wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
 zawartość siarki max.0,1%
 zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg
 zawartość wody max. 200mg/kg
5. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu
do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
6. OCENA OFERT
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i którego
oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena brutto 1 litra oleju obowiązująca w dniu 08.11.2019 r. łącznie z dostawą do Zakładu
Pryszczycy w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

I

DOKUMENTACH,

JAKIE

MUSZĄ

Przygotowana oferta powinna być:
•

opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,

•

posiadać datę sporządzenia,

•

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres strony internetowej
w której oferent zaopatruje się w paliwo

•

podpisana czytelnie przez oferenta.

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz
dokumenty:
 w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
 faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś
wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje,
zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
11. WSKAZANIE
OSÓB
Z WYKONAWCAMI:

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Anna Olejarczyk – anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 886 2595, 81 889 3350.
12. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej.
Ofertę należy złożyć do dnia 12.11.2019 r. do godziny 10:00.

Klauzula informacyjna dot. ochrony 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:
 administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
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odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od
dnia zakończenia postępowania;
w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− 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.
− ______________________
−
−

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
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.

**
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