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Wrocław, 29 listopada 2018 r. 

DL.2410.6.2018.DZ 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

 

1. Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski 

                           Dział Logistyki 

                           pl. Uniwersytecki 1 

                           50-137 Wrocław 

Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie zamówienia: Dorota Zielińska 

                                                                                 tel. 71/375 29 00 

2. Przedmiot zamówienia:  

 

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów 

służbowych Uniwersytetu Wrocławskiego przy użyciu kart paliwowych. 

 

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 

Kalkulacja cenowa dla dostawy oleju napędowego – załącznik nr 2 

Kalkulacja cenowa dla dostawy benzyny bezołowiowej – załącznik nr 3 

Formularz oferty – załącznik nr 4 

Wzór umowy – załącznik nr 5 

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 6 

 

a) Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.uni.wroc.pl 

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2020 r.  

 

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

 

Ofertę należy dostarczyć na Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego. 

Do Formularza oferty należy załączyć: 

 

 prawidłowo wypełnione i podpisane załączniki 2 i 3 

 pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika to bezpośrednio                    

z rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli 

dotyczy).  

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

     przekazywania dokumentów: 

a) osoba do kontaktu: Dorota Zielińska -  tel. 71/3752900, e-mail: dl@uwr.edu.pl 

b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 

wszelkich wątpliwości związanych z treścią Zapytania ofertowego oraz sposobem 

przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie drogą elektroniczną na 

adres: dl@uwr.edu.pl lub na piśmie na adres: 

Uniwersytet Wrocławski 

Dział Logistyki, ul. Kuźnicza 49/55, III p. pok. 304, 50-138 Wrocław 

 

z dopiskiem: 

http://www.bip.uni.wroc.pl/
mailto:dl@uwr.edu.pl
mailto:dl@uwr.edu.pl
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postępowanie nr: DL.2410.6.2018.DZ pn: Dostawa paliw płynnych oraz materiałów 

eksploatacyjnych do samochodów służbowych Uniwersytetu Wrocławskiego 

przy użyciu kart paliwowych. 

 

 

c) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane                                           

z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  Zapytania 

ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym  

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  Zapytania ofertowego wpłynął  po upływie ww. 

terminu  składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

6.Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. 

Oferta powinna zawierać: 

- imię, nazwisko, firmę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz 

imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy; 

- podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego 

imieniu; 

- oferta i wszystkie załączone dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby 

zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

 

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco: 

 

Oferta na: Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do 

samochodów służbowych Uniwersytetu Wrocławskiego przy użyciu kart 

paliwowych. 

 

 

7.Miejsce i termin składania ofert:  

pocztą lub osobiście na adres: Dział Logistyki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kuźnicza    

49/55, III p., pokój 304 lub przesłać skan oferty drogą elektroniczną na adres:   

dl@uwr.edu.pl 

   

   w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

W przypadku przesłania skanu oferty, Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze 

umowę, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnej oferty              

w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia podpisania umowy. 

 

 

8.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz             

   z podaniem znaczenia tych kryteriów: 

 

a) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż 

odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz 

który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto; 

b) oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego nie będą dopuszczone do 

oceny; 

c) cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 
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d) Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub 

złożone dokumenty zawierają błędy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie lub 

do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty. 

 

9. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

a) wyniki oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej pod adresem wskazanym w pkt. 2; 

b) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi również 

Wykonawców pocztą elektroniczną; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego 

ogłoszenia. 

 

 

10.Warunki płatności: 

   przelew w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.  

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli 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), informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski,  

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pan 

Krzysztof Ziemba; e-mail: IOD@uwr.edu.pl; tel. (71)375 95 36; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy, z uwzględnieniem art. 

4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawa paliw 

płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy użyciu kart paliwowych” oraz w celu realizacji zadania, po 

wyborze wykonawcy, w przypadku wyboru Pani/Pana oferty;  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów, a w przypadku realizacji zadania - do końca okresu 

gwarancji na wykonane zadanie;  

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, uniemożliwia udział 

w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna  

  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

  RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- 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,  
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  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 

lit.b RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                                                                

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku wyłonienia wykonawcy ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu wyboru oferty.  

** 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.  


