Jarosław, 03.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ………/2021

dotyczące sukcesywnej dostawy paliw płynnych na potrzeby realizacji Projektu
pt. „POGODNE WZRASTANIE”
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu pt. „POGODNE WZRASTANIE” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych w szczególności do usług
opiekuńczo środowiskowych, nr umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0081/19-00,
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "WZRASTANIE”, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywną dostawę paliw płynnych na potrzeby
realizacji ww. Projektu, zgodnie z przedstawionym poniżej opisem zamówienia.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "WZRASTANIE”
ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław
tel./fax. (016) 642-44-48
NIP: 795-15-61-960
REGON: 650038953
Strona internetowa Zamawiającego:
http://wzrastanie.com.pl/
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi
na zapytania Oferentów:
Janusz Gałas – Asystent Projektu tel.: 534 343 000 e-mail: wzrastanie.jarosław@wp.pl.
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAI WARUNKI JEGO REALIZACJI:
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby realizacji Projektu pt.
„POGODNE WZRASTANIE” w okresie od podpisania umowy do 28.02.2023r. Dostawa obejmować
będzie dostawę oleju napędowego do samochodu służbowego należącego do Fundacja Pomocy
Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "WZRASTANIE”. Wspólny słownik zamówień: CPV: 09000000-3
produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii.
3. Termin realizacji dostaw: dostawa paliw płynnych będzie realizowana w okresie od podpisania
umowy do 28.02.2023r. lub do wyczerpania wartości zamówienia, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w formie doraźnych tankowań na stacji/stacjach
paliw Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z Wykonawcą.
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4. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji
zamówienia wynosi odpowiednio:
3 500 litrów oleju napędowego.
Wskazana powyżej ilość ma charakter szacunkowy i może ulec pomniejszeniu/ zwiększeniu, ze
względu na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Ostateczna wielkość dostaw paliwa uzależniona będzie od bieżących potrzeb
Zamawiającego, wynikających z zapotrzebowania Uczestników Projektu - Domu Opieki Dziennej w
Jarosławiu na transport do/ z miejsca realizacji wsparcia.
5. Zakup paliw płynnych dokonywany będzie na podstawie złożonej oferty.
6. Dostawa realizowana będzie w systemie sprzedaży płatnej raz w miesiącu.
7.Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalna odległość między siedzibą Domu Opieki
Dziennej a stacją/stacjami paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 10 km.
Adres Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu: ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.
9. Ofertę należy złożyć na cały okres realizacji umowy. Każdy z Oferentów może złożyć wyłącznie jedną
ofertę. Przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia przez jednego Wykonawcę.
10. Płatność nastąpi za faktycznie zrealizowane dostawy paliwa i dokonywana będzie na podstawie
faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę 1 raz w każdym miesiącu kalendarzowym. Forma
płatności: przelew co najmniej 21 dni od daty otrzymania faktury.
11. Zamawiający przewiduje, iż Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy.
12. Dodatkowo informujemy, iż Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również
innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do
umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym
upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach
Projektu, w tym dokumentów finansowych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU-WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty/osoby spełniające poniższe warunki.
2. Wymogi formalne jakie musi spełniać Oferent ubiegający się o realizację zamówienia:
1) Posiadanie uprawnień do
wykonywania działalności określonej w przedmiocie
zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania – spełnienie warunku przez
Oferenta weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu
ofertowym w ramach rozeznania rynku.

Wykonawca przed zawarciem umowy o realizację zamówienia zobowiązany będzie do
dostarczenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, w tym:
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Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem podpisania umowy (Zamawiający
dopuszcza wydruki pobrane z właściwych stron internetowych).
Kserokopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi – potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

2) Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy nie są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – spełnienie warunku przez Oferenta
weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym w
ramach rozeznania rynku. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w
postępowaniu.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca przed zawarciem umowy o realizację zamówienia zobowiązany będzie do
złożenia odrębnego oświadczenia dot. braku występowania powiązań osobowych lub
kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający może w toku badania ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
IV. WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:
1. Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie
załączonym do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego). Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
2. Od Oferenta wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia w formularzu ofertowym
wartości rabatu od ceny detalicznej za litr oleju napędowego obowiązującej w dniu sprzedaży
na danej stacji paliw. W ramach niniejszego zapytania za dzień sprzedaży przyjmuje się datę
06.09.2021r.
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3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
4.Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Oferent poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. tj.: opłaty celne i podatkowe, VAT (naliczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie).
5. Od Oferenta wymaga się wskazania w ofercie adresu/-ów stacji, na których możliwa będzie
realizacja dostaw paliwa na potrzeby realizacji Projektu. Oferta złożona przez Oferenta, który nie
wskazał co najmniej jednego adresu stacji paliw, która nie jest oddalona od siedziby Domu Opieki
Dziennej w Jarosławiu o więcej niż 10 km zostanie odrzucona.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika –
wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
7. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego (załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania), należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo –jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona.
2) Oświadczenie wymagane od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych wynikających z RODO (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania)–jeśli dotyczy.
8. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub
niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało
odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.
9. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy z Wykonawcą,
Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność
oświadczeń ze stanem faktycznym, jak również dodatkowych dokumentów wymaganych przez
odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług
objętych przedmiotem zamówienia), w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub
zarządzenia/wystąpienia instytucji dofinansowującej. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie
skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
10. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z niniejszym zapytaniem. Oferentowi z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia.
V.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć osobiście, pocztowo lub drogą elektroniczną do 08.09.2021r. do godziny 14.00
[liczy się data wpływu] na adres: dodpogodnewzrastanie@wzrastanie.com.pl lub adres: Dom Opieki
Dziennej „POGODNE WZRASTANIE” w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.
Oferty bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
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VI.SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego.
2. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w
niniejszym zapytaniu (wskazanych w pkt. IV-VI), zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań
kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, których wystąpienie powoduje
wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu).
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert,
 odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,
 ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,
 negocjacji warunków realizacji zamówienia.
Brak informacji ze strony Zamawiającego po upływie terminu związania ofertą Oferent winien
traktować jako brak akceptacji po stronie Zamawiającego dla warunków przedstawionych w jego
ofercie, a więc brak akceptacji złożonej oferty.
5. Kryterium wyboru oferty:
Cena 50%
Rabat 50%
Zastosowane wzory do obliczania oferty:
Nazwa kryterium: cena detaliczna za 1 litr paliwa (zł brutto) obowiązująca na dystrybutorze
Oferenta w dniu 06.09.2021r.
cena oferty najniższej
———————————
x 50%
cena oferty badanej

Nazwa kryterium: stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania.
upust oferty badanej
————————————— x 50%
upust max.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów.
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VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
umowy z Wykonawcą.

zmian

postanowień zawartej

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
nalata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji usług;
c) zmiany terminu płatności;
d) zmiany wynagrodzenia (w szczególności zmiany urzędowej stawki podatku VAT).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z Wykonawcą muszą być dokonywane w
formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
VIII.INFORMACJE DODATKOWE:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Pomocy Młodzieży
im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE” informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomocy Młodzieży im. św.
Jana Pawła II "WZRASTANIE”(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław lub
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Janusz Gałas, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym: wzrastanie.jarosław@wp.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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) oraz ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją przez Administratora projektu „POGODNE
WZRASTANIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych w
szczególności do usług opiekuńczo środowiskowych.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów
prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane,
których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania,
którego dotyczą.
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9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich
niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
IX.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór).
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych wynikających z RODO (wzór).

……………………………………………………………….
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