
SPO.271.3.2021                                                                           Orzechowo, dnia 06.09.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie” 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Nowogard, Plac Wolności 1 

Szkoła Podstawowa w Orzechowie, 

Orzechowo 24, 72-200 Nowogard,  

 tel: 91 39 109 94, e-mail: sp_orzechowo@wp.pl 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie, działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej 

ustawy i Zarządzenia Nr 1a Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021r. zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na „Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do 

 Szkoły Podstawowej w Orzechowie” 

. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły 

Podstawowej w Orzechowie w ilości 7 m
3 

(siedem metrów sześciennych) w jednorazowej 

dostawie.   

2. Olej będący przedmiotem dostawy powinien spełniać wymagania normy PN-C 96024:2011 dla 

gatunku L-1. 

3. KOD CPV:  09135100-5  olej opałowy  

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 14 września 2021r. do godz. 10.00 w formie pisemnej lub 

przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Orzechowo 24, 

72 – 200 Nowogard z dopiskiem: 

 

„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku 

 Szkoły Podstawowej w Orzechowie” 

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

mailto:sp_orzechowo@wp.pl


 

OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2021 r. o godz. 10.25 w Szkole Podstawowej                      

w Orzechowie 

 

SPOSÓB  OCENY OFERTY 

Umowa zostanie podpisana z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do na termin do dnia 17 września 

2021r. 

 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

- Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 

 

 

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po zakończeniu usługi i odbiorze 

przez zamawiającego, przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

 

 

Dyrektor Szkoły   

 Renata Fusik 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

SPO.271.3.2021 

 

…………………….., dnia ............................ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Wykonawcy 
 

Nazwa:..........................................................................................................................................

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

Siedziba:.................................................................................................................... ....................

email:  .......................................... Tel: ..................................  fax: ............................................. 

REGON: ............................................ NIP: ................................................. 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do 

budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie” oferuję za 7 m
3
: 

cenę netto ……………………….……. zł plus podatek VAT w kwocie …………………... zł, 

razem cena brutto …………..……………. zł 

Słownie razem cena brutto:  

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

 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

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

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Oświadczam, że oferowany olej opałowy spełnia wymagania normy PN-C 96024:2011 dla 

gatunku L-1 oraz że do dostarczonej partii oleju opałowego lekkiego zostanie dołączone 

świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające 

parametry jakościowe oferowanego oleju. 

3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

 

      

  

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

 Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

 



Wzór umowy 

UMOWA NR SPO.271….2021 

zawarta w dniu …………... pomiędzy: 

Gminą Nowogard, Plac Wolności 1, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Orzechowo 24,       

72 – 200 Nowogard, reprezentowaną przez Renatę Fusik – dyrektor szkoły, zwanym dalej 

„Zamawiającym” 

a 

……………………………., reprezentowaną przez …………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na 

……………………………………………………….. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do 

……………………………………..  

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się odbiór przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi …………….. zł netto + 

VAT 23 % (tj. ……………… zł) czyli łącznie brutto ……………… zł (słownie: 

………………….) 

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

§ 4 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że w celu dokonania płatności z tytułu 

wykonania potwierdzonego fakturą VAT przedmiotu umowy Wykonawca będzie posługiwał 

się wyłącznie rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, jeżeli jest 

zobowiązany do posługiwania się tym rachunkiem zgodnie z przepisami w związku z 

przedmiotem i wartością zamówienia. 



W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie wymieniony 

we wskazanym powyżej rejestrze Zamawiający uprawniony będzie według własnego wyboru: 

1) do wstrzymania się z dokonaniem zapłaty do czasu wskazania przez Wykonawcę 

rachunku bankowego wskazanego w rejestrze podatników VAT, co nie będzie 

stanowiło opóźnienia, ani zwłoki Zamawiającego, 

2) dokonania zapłaty i naliczenia Wykonawcy kary umownej na rzecz Zamawiającego w 

wysokości równowartości 10 % wartości dokonanej płatności. Niezależnie od kary 

umownej, o której mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do 

naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł, w tym w szczególności wszelkich 

ewentualnych skutków podatkowych (finansowych) związanych z płatnością na 

niewłaściwy rachunek bankowy, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują 

skutki podatkowe związane z przedmiotem i wartością zamówienia. 

 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 7 

Do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 


