
SG.26.1.01.2022                                                             Huwniki, dnia 7 stycznia 2022 r. 

                                
                 ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Postępowanie   o  wartości    szacunkowej   mniejszej   od  kwoty 130 000 zł   prowadzone  
jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) w procedurze zapytania ofertowego na podstawie 
Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach Nr 4/2021 z dnia 
12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Dom Pomocy 
Społecznej w Huwnikach zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 
 

Zamawiający:  

Powiat Przemyski 
Plac Dominikański 3 
37– 700 Przemyśl 

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. 
„ Zakup i sukcesywne dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej 

w Huwnikach” 
 
– wspólny słownik CPV  09122100-1 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla potrzeb 
ogrzewania Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki 
Dydyńskie. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie na podstawie 
składanych telefonicznie lub e-mail zamówień uwzględniających ilość gazu. Przewidywana 
ilość dostawy gazu propan w roku 2022 w postaci sumy dostaw częściowych wyniesie 40 000  
litrów. Podana wielkość gazu jest szacunkowa i może ona ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 
w zależności od warunków atmosferycznych, mających wpływ na wielkość zużycia gazu. 
Dostawy będą odbywały się cyklicznie w ilościach podanych przy zamówieniach 
telefonicznych, w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia potrzeb przez Zamawiającego. 
Przewidywana ilość jednorazowej dostawy gazu wynosi około 10 000 l. Gaz propan 
wskazany w przedmiocie zamówienia musi odpowiadać Polskim Normom  i posiadać wartość 
opałową nie mniejszą niż 45 640,00  kJ/kg.  

Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy dokument  poświadczający skład i czystość   
oferowanego gazu zgodnie z polską  normą: PN-82/C-96000.:  
Zawartość propanu w mieszaninie powinna być  maksymalnie zbliżona do 100%.  

Zamawiający  może zlecić przeprowadzenie badania dostarczonego gazu płynnego propan    
w zakresie jego zgodności z załączonym świadectwem jakości.  



Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego gazu 

(niezgodności z normami). 

Przyjęcie towaru następować będzie w siedzibie Zamawiającego, do zbiorników 
Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) najpóźniej do godz. 14.00.  

 

II. Termin i realizacja przedmiotu zamówienia 

Termin wykonania zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 
zgodnie z podpisaną umową , której treść stanowi załącznik  nr 2 

III.  Dokumenty wymagane od wykonawców 

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania- załącznik nr 3 
3.Oświadczenie o akceptacji warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr 4 

  
IV .Opis sposobu wyliczania ceny 
Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego 
przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie  koszty 
i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT(jeśli dotyczy).Cena 
oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia. 
Cena może być tylko jedna. Cena nie podlega waloryzacji. 
 

V. Kryterium ceny ofert oraz ich wyliczenie: 

         Kryterium -Cena  
         Waga -100% 
          
         Punkty za kryterium cena ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oferty brutto 
zostaną obliczone wg następującego  wzoru: 
                    CN 
         C = ( ------------x 10 pkt) x 100 %  
                    Co 
          gdzie: 
        C -oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena (z dokładnością do dwóch 
miejsc po  przecinku) 
        CN- oznacza cenę brutto najtańszej ze składanych  ofert,  
        Co-oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 
 



       Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium 
wynosi 10. Wyniki zaokrąglone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – 
zgodnie z zasadą matematyczną. 
      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała 
najwyższą ocenę w wyżej wymienionym kryterium. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru 
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
 
  VI. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną 
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności 
gospodarczej. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia  
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

Wykonania zamówienia. 
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacji 

zamówienia. 
  
VII. Przesłanki odrzucenia oferty: 
 
     1.Jej treść nie odpowiada treści zapytania. 
     2.Została złożona przez podmiot: 
         a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu 
         b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. 
        c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 
 
     Oferent przedstawia ofertę na formularzu ofertowym wraz z załącznikami. 
 
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:  
 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres poczty:dps@dpshuwniki.pl  
2. Termin składania ofert: 24.01.2022 r. do godz.830.     
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.01.2022r.godz.840; 
4. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
5. Korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie poprzez e-

mail: dps@dpshuwniki.pl  
6. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 

 
 



X. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 
 
         Jadwiga Lis, tel. (016) 671-94-50, e-mail dps@dpshuwniki.pl 
 
   XI. Ogłoszenie wyników postępowania: 
 

1. Zawiadomienie o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie 
internetowej  www.dps@dpshuwniki.pl oraz na platformie BIP. Wykonawca, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z założonymi kryteriami 
wyboru zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy 
a w postępowaniu wpłynęło więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 
  XII. Postanowienia końcowe: 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na 
zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie 
zamawiającego.  

3.  Zamawiający  dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o kryterium  oceny ofert. 
4. Decyzja Zamawiającego o wyborze oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb 

Odwoławczy. 
  
XIII. Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć wykonawcy: 
 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Aktualną koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami gazowymi. 

4. Zaakceptowany i zaparafowany na każdej stronie wzór umowy ( załącznik nr 2) 
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania ( załącznik nr 3) 
6. Oświadczenie o akceptacji warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4) 

 
 
Klauzula informacyjna 

1. 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 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: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie, Huwniki 127 

b. inspektorem ochrony danych osobowych w DPS w Huwnikach jest Pani Arleta Kliś tel.: (16) 679 39 98 



c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za 
prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego 
przedmiotem postępowania, w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie 
umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem; 

d. wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia postępowania objętego niniejszym 
zamówieniem i dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z  przedmiotowej umowy; 

e. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na wypadek kontroli 
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach 
postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym 
postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie; 

f. w celu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia 
publicznego, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

g. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana 
żądanie przed zawarciem umowy; 

h. 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 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”; 
Pana/Pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jeżeli przepisy szczególne tak 
stanowią; 

i. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO. 

j. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp (okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a które i nie zostały one 
uznane za najkorzystniejsze), następnie - w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 
lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 
obowiązywania umowy, a przez okres dłuższy jedynie w przypadku, w którym Zamawiający będzie 
realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 
związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

k. 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; 

l. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO; 

m. 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; 

n. w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego 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, co do których 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 
kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną 



wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku, 
lub jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego o: 

 fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 
 przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego; 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, 
o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia 
danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

 

  Dyrektor  

        Jadwiga Lis  

  



 
                                                                                                                Załącznik Nr 1  
 
…………………………… 
     (pieczęć oferenta)                        
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
POWIAT PRZEMYSKI 
Plac Dominikański 3 
37-700 Przemyśl 
NIP: 795-20-68-339 
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 
e-mail:  dps@dpshuwniki.pl 
 Tel: (016) 671-94-50 
 
DANE WYKONAWCY: 

Nazwa i siedziba  Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………
…………..…………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
ADRES DO KORESPONDENCJI: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………… 
Regon:………………………………………          
NIP:………………………………………… 

Telefon: ………………..........................    Fax: ……………………………………………….. 

e-mail: …………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu znak SG.26.1.01.2022 na zakup i sukcesywne dostawy  
gazu  propan dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. Postępowanie prowadzone  
z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) w procedurze zapytania ofertowego na 
podstawie Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach Nr 4/2021 z dnia 
12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Dom Pomocy 
Społecznej w Huwnikach zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 
 



Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:  

cena  netto za 1 litr..........................................................................................................zł  

słownie: ............................................................................................................................zł 

podatek VAT.....................................................................................................................zł 

cena brutto za 1 litr.........................................................................................................zł 

(słownie: ............................................................................................................................) 

Ogólna wartość przedmiotu zamówienia:  
 

wartość netto................................... ……………….. złotych  

 ( słownie : ............................................................................................................ złotych) 

 podatek VAT ..............................................................złotych) 

wartość brutto ...........................................................złotych 

 ( słownie : .............................................................................................................złotych) 

 

 

 

 

…………………….dnia............................             

                                                                               ………………………………………….   

                                                                                  (Podpis wykonawcy lub upoważnionego 

                                                                                          przedstawiciela wykonawcy)               

                                                                                                          
 
 
 
 
 

 

 

  



Załącznik Nr 2 
Projekt   umowy                                                                                            

UMOWA NR……… 

UMOWA  DOSTAWY GAZU PŁYNNEGO PROPAN  

 

Umowa zawarta w dniu ……………………………………  w Huwnikach  pomiędzy: 

Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, 

Reprezentowanym przez: 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Huwnikach- Panią Jadwigę Lis zwanym dalej 
„Zamawiającym” 
 
 a  
…………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą …………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej DOSTAWCĄ o następującej treści:  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów 
grzewczych w ilości szacunkowej ok. 40 000 litrów w okresie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2022 r. -zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……..…………………... w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia określonego 
w ust.1 w zależności od warunków atmosferycznych mających wpływ na wielkość 
zużycia gazu bez potrzeby wprowadzania aneksu do umowy dotyczącego wielkości 
zamówienia. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości zakupionego paliwa nie może być 
podstawą do zmiany ceny zaoferowanej w złożonej ofercie.   

 

§2 
 
Dostawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia niezbędne do 
wykonywania działalności związanej z obrotem i dystrybucją paliw płynnych. 

 
 
 
 



§3 
 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie gaz propan w ilości i terminach 

zapewniających ciągłą pracę urządzeń grzewczych. 

2. Zamawiający, na co najmniej 5 dni przed planowaną dostawą gazu propan zamawia 
telefonicznie lub pisemnie u Dostawcy ilość potrzebnego gazu i określa termin 
dostawy. 

3. Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości 
zamówienia gazu propan nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

4. Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy dokument  poświadczający skład 
i czystość   oferowanego gazu zgodnie z polską  normą: PN-82/C-96000. 

5. Przyjęcie towaru następować będzie w siedzibie Zamawiającego, do zbiorników 
Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) najpóźniej do godz. 14.00. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej 2-dniowego 

opóźnienia w dostawie zamówionego w sposób określony w ust. 2 gazu propan, bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy oraz dostarczenia paliwa niezgodnego 

z przedmiotem zamówienia. 

7. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania gazu propan i prawidłowego 

wystawienia faktury VAT dokona zapłaty na konto Dostawcy wskazane na fakturze 

VAT, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. Cena za jeden litr gazu propan wynosi .............................zł/litr - jest to cena brutto tj. 

łącznie z podatkiem VAT i kosztami transportu gazu propan do obiektu 

Zamawiającego.   

9. W przypadku opóźnienia zapłaty należności za przedmiot dostawy Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto w przypadku opóźnienia 

zapłaty powyżej 10 dni Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw paliwa 

do czasu uregulowania zaległych należności. 

 

§4 
 

1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie 

awarii urządzeń grzewczych przy dostarczeniu gazu propan niewłaściwej jakości. 

2. Zamawiający oświadcza, że dostarczony przez Dostawcę gaz propan stosował będzie 

wyłącznie do celów grzewczych. 

§5 

1. Cena gazu propan może ulec zmianie tylko w przypadku: 



     a) zmiany stawki podatku VAT 

     b) zmiany stawki akcyzy 

    c) zmiany ceny dokonanej przez producenta w wysokości proporcjonalnej do tych zmian  

       (podwyżka lub obniżka). 

 

2. Zmiana ceny jednego litra gazu propan następuje aneksem do przedmiotowej umowy, 

     którego projekt przesyła Dostawca wraz z dokumentami uzasadniającymi zmianę ceny. 

 

§6  

Faktury należy wystawiać na: 

                Nabywca: Powiat Przemyski 
                                 Plac Dominikański 3 
                                 37-700 Przemyśl  
                                  NIP: 795-20-68-339 
               Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 
                                 Huwniki 127 
                                 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 

 
   

§7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
cywilnego. 

 
§8 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
                                            

 ZAMAWIAJĄCY                                                                             DOSTAWCA  

  



                                                                                                                             
Załącznik Nr 3 

…………………………………………………………… 
            ( Pieczęć  Wykonawcy)   
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTEPOWANIU 

do zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy gazu dla Domu Pomocy 
Społecznej w Huwnikach w 2022 r. 

  
 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………… 

 

Oświadczam że: 

spełniam (spełniamy) niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;       

2. Posiadam ( posiadamy)  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

3. Nie jestem (jesteśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania 

zamówienia, 
5. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę (dostarczymy) niezwłocznie odpowiednie 

dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, 
wszystkie informacje są zgodne z prawdą 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem ( potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami) świadom (świadomi) odpowiedzialności karnej wynikającymi 
z art.233 Kodeksu Karnego 
  
 
 
 
……………………dnia………………….. 
                                                                                ……………………………………………. 
                                                                                                           (Podpis/podpisy    Wykonawcy) 
                                                                                                                       (pieczątki imienne) 
                                                                                            
  



Załącznik Nr  4 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Przedmiot zamówienia: 

Zakup i sukcesywne dostawy gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach  

Data ………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………. 

 

Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i opisem przedmiotu 
zamówienia , projektem umowy oraz załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 
1. Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 

w zależności od   bieżących, rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo do   wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczony gaz. 

3. Podstawą porównania ofert jest poprawnie wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1 
do zapytania ofertowego. 

4. Wszystkie pozycje w załącznikach muszą być wypełnione. 
5. Wszelkie naniesione poprawki przez wykonawcę powinny być parafowane przez 

osobę/y   uprawnioną/e do reprezentacji 
6. Zamawiający nie dokonuje żadnych poprawek przy błędnym wyliczeniu ceny. Oferta   

błędnie wyliczona będzie odrzucona. 
7. W przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą , akceptujemy projekt   

umowy i zobowiązujemy się do podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez   
Zamawiającego 

 
 
 
 

                                                                           Akceptuję powyższe warunki: 
 
                                                            
                                                                                ……………………………………………. 

                                                                           Data i podpis osób uprawnianych 
                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 

 


