
 
Narew,  2023.02.14 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

            w Narwi 

    ul. Mickiewicza 81 

         17-210 Narew 

 

Z.Sz.P.1.2023 

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 1/2023 

na dostawę pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 

 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi uprzejmie informuje iż prowadzi postępowanie na 

podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z 

dnia 17 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Narwi regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest 

niższa niż kwota 130.000zł, w sprawie wyłonienia wykonawcy  

na  kompleksową usługę w zakresie dostawy pelletu w ilości 88 ton o następujących 

parametrach: 

 

• Pellet klasy EN A1+, DIN PLUS 

• Wartość energetyczna nie mniej niż 17000 MJ/kg 

• Wilgotność nie większa niż 8 % 

• Zawartość popiołu do 0,7% 

• Zawartość siarki nie więcej niż 0,03 % 

• Długość  3-40 mm 

• Średnica  6-8mm 

• zawartość dodatków do 2%  

2. Dostawa pelletu może nastąpić jednorazowo lub etapowo do 30.04.2023r. po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym.  

3. Pellet pakowany w workach max. 25 kg na paletach nie podnoszących wartości przedmiotu 

zamówienia i nie wymagających kaucji. 

4. Paleta z towarem zabezpieczona streczem przed wpływem warunków atmosferycznych. 

5. Dostawy peletu odbywać się będą transportem Wykonawcy. 

6. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające jakość i atesty dostarczanego 

towaru. 

 

7. Adres dostawy i rozładunku: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi (plac przed kotłownią ) 

ul. Mickiewicza 81 

8. Płatność przelewem do 30 dni po wystawieniu faktury. 

 

9. Termin realizacji zadania: do 30 kwietnia 2023r. 

 

10. Ofertę należy złożyć do dnia  22 lutego 2023r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Narwi, ul. Mickiewicza 81, pokój Nr 233 I piętro do godz. 8,30 



 

11. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się 22.02.2023r. o godz. 9,00 w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi, pokój Nr 235 I piętro. 

 

12. Kryterium wyboru oferty: : 

1) Kryterium: „cena brutto”: 

Kryterium wyboru oferty: : 

1) cena brutto – 90% 

2) wartość opałowa-10% 

 

Kryterium: „cena brutto”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów, przy założeniu, że 1 pkt. = 1 %. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość punktów 

(C) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

C = 
Cmin 

x 90 pkt. 
Co 

gdzie: 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

Co – cena brutto oferty ocenianej  

Kryterium: „wartość opałowa”: 

Wykonawca może zaproponować wartość opałową, w następujących wysokościach: od  17000 

do 17600MJ/kg; pow. 17700 MJ/kg do 18300 MJ/kg;  pow. 18400 MJ/kg 

Faktyczna ilość punktów (W) zostanie obliczona następująco: 

1)        od  17000 do 17600MJ/kg - 4 pkt. 

2)        pow. 17700 MJ/kg do 18300 MJ/kg - 6 pkt. 

3)        pow. 18400 MJ/kg - 10 pkt. 

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów, przy założeniu, że 1pkt. = 1 %. 

UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie wartości opałowej, tj. braku 

wskazania lub wskazania kilku, bądź wskazania innego niż opisane w druku oferty wartości 

opałowej, oferta otrzyma 1 pkt., a wartość opałowa zostanie przyjęta jako 17000 MJ/kg. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + W 



gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” 

W – ilość punktów uzyskanych w kryterium „wartość opałowa” 

13. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o tym 

wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz 

zamieści informację na stronie internetowej szkoły. 

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w postępowaniu. 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Klauzula informacyjna 

 

 

 

 
Dyrektor 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 

mgr Jerzy Ostapczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

My, niżej podpisani:  

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

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

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie*) 

.......................................................................................................................................................... (  tel/ fax 

oraz adres poczty elektronicznej) 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w informacji na postępowanie na  kompleksową usługę w 

zakresie dostawy pelletu w ilości 88 ton o następujących parametrach: 

 

• Pellet klasy EN A1+, DIN PLUS 

• Wartość energetyczna nie mniej niż 17000 MJ/kg 

• Wilgotność nie większa niż 8 % 

• Zawartość popiołu do 0,7% 

• Zawartość siarki nie więcej niż 0,03 % 

• Długość  3-40 mm 

• Średnica  6-8mm 

• zawartość dodatków do 2%  

. Płatność przelewem do 30 dni po wystawieniu faktury. 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia: 

a) cenę ryczałtową brutto (netto + podatek od towarów i usług VAT) 

………………………………………………………………….................................zł, 

słownie: ……………………………………………………………………………… zł, 

w tym kwota podatku od towarów i usług (VAT)…………………..……….. zł. 

b) wartość opałowa pelletu wynosi …………………………………………………. (na 

podstawie  certyfikatu jakości pelletu) 

2. Usługę  stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 30 kwietnia 2023r. 

 
 

 

 
 

 

Pieczęć Wykonawcy i nr tel./faxu oraz 
adres poczty elektronicznej 



3. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w sprawie zamówienia 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

 

1) …………………………………………. 

2) .............................................................. 

…………...................................................................... 
Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*Skreślić niepotrzebne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla celów związanych z postępowaniem 

 o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Na podstawie art. 13 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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Narwi, ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew, tel. (85)68-16-644; e-mail: spignarew@wp.pl.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Agatą Szwed skontaktować; e-mail: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora; Z inspektorem ochrony danych  

osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego 

prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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; 

6. 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;   

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

c. 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 ;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. 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.  
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