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Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23  

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

ul. Sportowa 52 

44-273 Rybnik  

e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl 

telefon: 324259715 

 

Rybnik, dnia 20 lipca 2022 roku 

Znak sprawy: SP23253.63.2022  

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego LPG  

wraz z dzierżawą dwóch zbiorników podziemnych na gaz LPG  

dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego LPG wraz 

z dzierżawą dwóch zbiorników podziemnych na gaz LPG dla Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku. 

2. Kod CPV: 09122110-4 Propan skroplony 

44612000-3 Pojemniki na gaz skroplony 

3. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego LPG 

(propan techniczny o kodzie CN 2711 12 94) wraz z dzierżawą dwóch zbiorników 

podziemnych na gaz LPG o pojemności 4850 litrów każdy wraz z całym niezbędnym 

osprzętem dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego 

Stanu w Rybniku. 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd zbiorniki, o których mowa w pkt 1 do siedziby 

Zamawiającego, posadowid oraz zainstalowad w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego w dniu i w godzinach uprzednio uzgodnionych z osobą koordynującą 

realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. Przewidywany termin dostarczenia 

zbiorników: przełom sierpnia i września 2022 roku. Termin ten uzależniony jest od 

harmonogramu robót wykonawcy zewnętrznej instalacji gazu wyłonionego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przeprowadzonym 
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przez Miasto Rybnik pn. „Szkoła Podstawowa nr 23, dzielnica Niewiadom – zmiana 

kotłowni węglowej na gazową”.  

3) Szacunkowa ilośd dostarczanego gazu w okresie dostawy wynosi od 5 000 do 

10 000 m3 (Nm). Szacunkowa ilośd gazu określona została w oparciu o średnioroczne 

zużycie poprzedniego paliwa energetycznego (węgiel) pomniejszonego o 

współczynnik konwersji energetycznej przeprowadzonej termomodernizacji 

technologii ogrzewania z paliwa węglowego na gaz LPG. 

4) Podana w pkt 3 ilośd jest wielkością prognozowaną. Przewidywane zużycie paliwa 

gazowego ma charakter szacunkowy. Do porównania ofert Zamawiający przyjął 

przewidywane zużycie paliwa gazowego w ilości 10 000 m3. Niezależnie od wielkości 

zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosowad zaoferowane 

w niniejszym postępowaniu ceny.  

5) Dostarczany gaz powinien posiadad parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-

96008: 1998 oraz spełniad wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagao 

jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1293). Przy każdej 

dostawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginalne świadectwo jakości 

określające parametry dostarczonego gazu. 

6) Dostawa gazu odbywad się będzie w oparciu o automatyczny system pomiaru zużycia 

gazu (licznik miechowy z przesyłem danych w systemie GSM). 

7) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczania paliwa gazowego specjalistycznym transportem (cysterną 

wyposażoną w wąż długości minimum 40m) spełniającym obowiązujące wymogi; 

zamówienia gazu będą realizowane w oparciu o automatyczny system pomiaru 

zużycia gazu; dostawy będą realizowane po wcześniejszym zawiadomieniu 

Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 19:00, a w dni 

wolne od zajęd dydaktycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

15:00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.  Zawiadomienie 

Zamawiającego wynika z konieczności otwarcia ogrodzenia zbiorników na gaz,  

b) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakośd dostarczonego towaru, 

c) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu 

towaru oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych, 

d) zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego, tj. do utrzymania stanu 

napełnienia zbiorników gazem  w sposób uniemożliwiający jego brak podczas 

eksploatacji, 

e) zapewnienia realizacji zamówienia przez personel o odpowiednich kwalifikacjach 

i uprawnieniach, 

f) prowadzenia, w ramach dzierżawy, dozoru serwisowego, regularnych 

konserwacji, rewizji, niezwłocznego usuwania awarii zbiorników gazu, jednak nie 

później niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, udziału 

w dozorach prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. 
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8) Koszty dostawy, transportu, dzierżawy, montażu oraz demontażu zbiorników gazu 

ponosi Wykonawca. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady 

powstałe w czasie transportu towaru oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu 

wszelkich skutków prawnych. 

10) Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe, tj. nie będą podlegały waloryzacji w trakcie 

trwania zamówienia. 

11) Paliwo gazowe przeznaczone jest na cele opałowe i podlega zwolnieniu z akcyzy. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolnośd do występowania w obrocie gospodarczym. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa 

warunku w tym zakresie. 

3. Zdolnośd techniczna lub zawodowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa 

warunku w tym zakresie. 

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnieo do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni 

warunek, jeżeli zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem płynnym 

LPG, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (aktualna przez cały okres 

realizacji przedmiotowego zamówienia). 

5. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w formularzu 

oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania 

umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2023 

roku lub do dnia, w którym Wykonawca zrealizował dostawy stanowiące przedmiot 
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umowy o  wartości równej kwocie wskazanej w § 4 umowy – w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

3. Zamawiający nie będzie udzielad zaliczek na realizację zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

5. Termin płatności ustala się na 14 dzieo od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien przygotowad ofertę, która składa się z: 

1) formularza oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  (załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania). 

2. Wszystkie elementy formularza oferty oraz oświadczenia muszą zostad w sposób czytelny 

wypełnione. 

3. Oferta powinna zostad podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeo woli 

w imieniu Wykonawcy (w przypadku złożenia oferty elektronicznie Zamawiający 

dopuszcza możliwośd przesłania zeskanowanego dokumentu opatrzonego własnoręcznym 

podpisem). 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sp23.bip.edukacja.rybnik.eu/1118/ 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyd do dnia 28 lipca 2022 roku do godziny 9:00: 

1) osobiście – w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00 

albo 

2) pocztą na adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23  

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik 

Ofertę złożoną osobiście lub za pośrednictwem poczty należy opakowad w jednej 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i sukcesywną dostawę gazu 

płynnego LPG wraz z dzierżawą dwóch zbiorników podziemnych na gaz LPG dla Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku” 

albo 

3) elektronicznie na adres: : gimrybnik@poczta.onet.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją 

ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 29 lipca 2022 roku na 

stronie internetowej pod adresem: http://sp23.bip.edukacja.rybnik.eu/1118/ 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na 

każdym jego etapie bez podawania przyczyny. 

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I 

PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik. 

2. Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktowad 

listownie, na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. 

Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik lub pocztą elektroniczną na 

adres: gimrybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne 

z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Podanie 

danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 

prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną 

określonych cech. 

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy), 

3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego), 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

1) prawo usunięcia swoich danych osobowych, 

2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
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7. Odbiorcami danych osobowych mogą byd inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie 

z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona 

dokumentacja postępowania. 

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 

celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą byd przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

VIII. KONTAKT Z WYKONAWCĄ 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Byczek – tel. 324259715,   

e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

1) formularz oferty (załącznik nr 1), 

2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 

3) projekt umowy (załącznik nr 3). 

 

mailto:guntert@cuw.rybnik.pl

