
ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1.ZO.2019

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 
zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:

Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Informacje o zamówieniu:
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego     

dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży                                            
- szacunkowa ilość 20.400m3 rocznie.

3. Kryteria oceny ofert: Cena  - 100 %
4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy
5. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin składania ofert: do 23 lipca 2019 r. do godz. 9.00

6. Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół im Unii Europejskiej w Chełmży, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 
87-140 Chełmża

7. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
Urszula Makowska,  e-mail: sekretariat@zsue.p  l  , tel. 56 6755680 (w dni powszednie 
w godzinach od 7.00 do 15.00 ).

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył 
ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium ocen ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

a)  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę  przeznaczoną  na  realizację
zamówienia,  chyba  że  istnieje  możliwość  zwiększenia  tej  kwoty  do  ceny
najkorzystniejszej oferty,

b) nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć: - w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Zakup gazu ziemnego 
do ogrzewania budynków szkolnych oraz do podgrzewania wody dla potrzeb Zespołu Szkół 
im. Unii Europejskiej w Chełmży”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres 
jego siedziby
- faksem na numer …………………
- e-mailem na adres …………..

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:  Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Nazwa zamówienia: 
Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Nr referencyjny nadany sprawie: ZS.3320.1.2019.UM                                                 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa/y Wykonawcy/ów
w przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich
wykonawców składających wspólnie ofertę

Adres wykonawcy/ów:

NIP

REGON 

PESEL 
(w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi)
KRS/CEiDG

Status podatnika VAT

Telefon/fax, email
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi podstawę

do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  
na  warunkach  i  w  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego  za  wynagrodzeniem
brutto ……..…..………… zł 
(słownie: złotych………………….……..………………………...….) - uzupełnić zgodnie z
załącznikiem 1a do zapytania ofertowego 

Mechanizm odwrotnego obciążenia 
Wybór oferty objęty jest mechanizmem odwrotnego obciążenia: TAK/NIE

(niepotrzebne skreślić)
UWAGA! – Wypełnić w przypadku zaznaczenia powyższej odpowiedzi na TAK
Nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa prowadzi do powstania obowiązku podatkowego:
…………………………………………………………
Klasyfikacja PKWiU: …………………………………     
wartość bez kwoty podatku VAT: ……………………………



Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane w tym

zapytaniu,
2) warunki wykonania zamówienia są nam znane i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

akceptujemy jednocześnie przedstawiony nam wzór umowy (istotne postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do treści umowy), a w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego,

3) oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert,
4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu 

…………………………………………………………………………………….………..
(nazwa wykonawcy)

Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych 
z Zamawiającym, to jest:
1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu 

zamawiającego ani osób wymienionych w treści zapytania ofertowego,
2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie zlecałem/łam

odpłatnego wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym w treści zapytania 
ofertowego.

……………………………..                               ………………………………………………..
       Miejscowość                                                 data i podpis wykonawcy  z podaniem funkcji



KLAUZULA INFORMACYJNA
udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

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 przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/W  –  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  im.  Unii  Europejskiej  w Chełmży
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-140 Chełmża, ul
Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  7,  e-mailowo   sekretariat@zsuechelmza.pl ,
telefonicznie 56 675 56 80

Do  kontaktów  w  sprawie  ochrony  Twoich  danych  osobowych  został  także  powołany  inspektor
ochrony  danych,  z  którym  możesz  się  kontaktować  wysyłając  e-mail  na  adres
ania.stanula@gmail.com 
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  i  regulaminem  udzielania  zamówień
publicznych  w  celu  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  tj.
udzielenia zamówienia publicznego,

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.  zawarcie odpłatnej umowy zawieranej
między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota
budowlana (też umowa o podwykonawstwo),

3) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr
telefonu, adresu e-mail.

2. Twoje  dane  osobowe  możemy  ujawniać,  przekazywać  i  udostępniać  wyłącznie  podmiotom
uprawnionym  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  są  nimi  m.in.  wykonawcy,
podmioty  świadczące  usługi  pocztowe,  bankowe,  telekomunikacyjne,  organy  ścigania,
podatkowe,  oraz  inne  podmioty,  gdy  wystąpią  z  takim żądaniem  oczywiście  w  oparciu  o
stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i
towary finansowane z funduszu, z których będziesz mógł korzystać jako osoby uprawniona.
Przekazanie  Twoich  danych  jednakże  nastąpić  może  tylko  wtedy,  gdy  zapewnią  one
odpowiednią ochronę Twoich praw.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w
tym  również  przez  okres  przewidziany  w  przepisach  dotyczących  przechowywania  i
archiwizacji dokumentacji i tak:
1) przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego,
2) jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  przez  czas  trwania  umowy,  do  czasu

przedawnienia roszczeń,
3) w  zakresie  danych,  gdzie  wyraziłeś  zgodę  na  ich  przetwarzanie,  do  czasu  cofnięcie

zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych, jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
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b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były przetwarzane;

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia

się  usunięciu  danych  osobowych,  żądając  w  zamian  ograniczenia  ich
wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

d) osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw wobec  przetwarzania  –  do  czasu
stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  administratora  są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem

5. Podanie Twoich danych:
1) jest  wymogiem  ustawy  na  podstawie,  których  działa  administrator.  Jeżeli  odmówisz

podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł
zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w
dowolnym momencie.

6. Przysługuje  Ci  także  skarga  do  organu  do  organu  nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w formie
profilowania.

8. Administrator  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowych.



Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
 

FORMULARZ OFERTOWY 

lp Nazwa Ilość
Cena

jednostkowa
netto

Podatek 
Cena

jednostkowa
brutto

Wartość 
(ilość*cena jednostkowa

brutto)

1 Gaz ziemny
20.400

m3



Umowa nr ……/2019 - WZÓR 

zawarta w dniu ………………... w Chełmży pomiędzy: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6,
87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885 reprezentowany przez: jednostkę organizacyjną Zespół
Szkół  im.  Unii  Europejskiej  w  Chełmży,  ul.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego7,  87-140
Chełmża  w  osobie  Dyrektora  mgr  Hannę  Jeżewską  zwanym  dalej  „Zamawiającym”;
a …………………………………………………………. …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą w ………………………………………………….… NIP: ………………………, 
REGON: …………………..…….…, KRS:….………………….                                           
reprezentowaną przez: ………………………………………………………..…………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Podstawą  zawarcia  umowy jest  art.  4  pkt.  8  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz dokonanie
wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.3320.1.2019.UM)
prowadzonego w trybie analizy rynku (Zapytanie ofertowe nr ZO.1.2019 pn.: „Dostawa gazu
ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”) zgodnie z zapisami
„Instrukcji  udzielania  zamówień publicznych  o szacunkowej  wartości  powyżej  20.000 zł”
stanowiące  załącznik   do  Uchwały  Nr  450/2018  Zarządu  Powiatu  Toruńskiego  z  dnia
25 kwietnia 2018 roku.  

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  gazu  ziemnego  dla  potrzeb  Zespołu  Szkół  im.  Unii
Europejskiej w Chełmży. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, z tego
tytułu  Wykonawcy  nie  przysługuje  żadne  prawo  roszczeniowe.  Ostateczna  ilość  będzie
wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 

§  1.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zakupiony gaz ziemny zgodnie z ceną

jednostkową brutto.
2. Rozliczanie  dostawy  za  okres  danego  miesiąca  odbywać  się  będzie  w  oparciu  

o wystawioną fakturę VAT. 
3. Płatność  należności  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu

właściwej pod względem rachunkowym i ilościowym faktury VAT. 
4. Dane do wystawienia faktury VAT: 

Nabywca:  Powiat  Toruński,  ul.  Towarowa 4-6,  87-100 Toruń, NIP: 956 20 86 885
Odbiorca: Zespół  Szkół  im.  Unii  Europejskiej  w  Chełmży  ul.  Stefana  Kardynała
Wyszyńskiego 7; 87-140 Chełmża

§ 2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………………..

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi w

tym zakresie normami do instalacji znajdującej się w obiekcie odbiorcy. W przypadku
sprzedaży  paliwa  nieodpowiedniej  jakości  Wykonawca  3  zapłaci  Zamawiającemu
kwotę odpowiadającą uprawdopodobnionym stratom poniesionym z tego tytułu zgodnie



z zapisami ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.).
2. Odbiorca  oświadcza,  że  w  dniu  rozpoczęcia  dostarczania  paliwa  gazowego  będzie

odbierał paliwo przez urządzenia gazowe: - kocioł gazowy 80kW – 2 sztuki
§ 4

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  zachowaniem  30  dniowego  okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy: Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności we
wskazanej  lokalizacji  lub  zostanie  wobec  niego  wszczęte  postępowanie  likwidacyjne,
upadłościowe lub naprawcze, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
Wykonawca dokona sprzedaży paliwa o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi
w tym zakresie, 

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Zamawiającego,  Wykonawcy  przysługuje
wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń. 

4. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyny  niezależnej  od
Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w wysokości  2% kwoty
wynagrodzenia  wykonawcy.  W  przypadku  naliczenia  kar  umownych  zostaną  one
potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów określonych w § 1
ust.  1 Wykonawcy nie  przysługują z tego tytułu roszczenia  o zapłatę  wynagrodzenia,
odstępnego lub odszkodowania. 

§ 5

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu
stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia: 

1) uzasadnionych  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu  umowy
proponowanych  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  jeżeli  te  zmiany  są
korzystne dla Zamawiającego, 

2) z  powodu  okoliczności  siły  wyższej,  np.:  wystąpienia  zdarzenia  losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi
lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

3) w przypadku  zaistnienia  zmian  prawa  powszechnie  obowiązującego  mającego
wpływ na przedmiot umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego. 

4. W  przypadku  braku  porozumienia  właściwy  dla  rozstrzygnięcia  sporu  będzie  sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego 

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

6. Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy wykonawcy



ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA

………………………….. ………………………………


