S Ą D R E J O N O W Y W C H E Ł M I E
22-100 Chełm, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, tel: (82) 562-25-53
NIP: 563-10-66-206
REGON: 000322985

F.250.1-27/21
Chełm, dnia 20 września 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm
Tel. 82 562-25-53, 82 562-25-43
e-mail: gospodarczy@chelm.sr.gov.pl
NIP: 563-10-66-206
REGON 000322985
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.chelm.sr.gov.pl
Godziny pracy Sądu:
Od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki)
Od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku)
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Sądu
dot. zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartośd szacunkowa
jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.
2. Zamawiające zastrzega sobie możliwośd:
a) Zmiany postanowieo Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
b) Odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie
postępowania” w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Sądu Rejonowego w Chełmie w okresie od 1 października 2021 roku do 31 maja
2022 roku, w maksymalnej ilości 25.000 litrów dostarczonych w partiach.
Maksymalna wysokośd partii wynosi 4 500 litrów.”.
2. Dostawa na adres Sądu Rejonowego w Chełmie – Pl. Kościuszki 3, 22 – 100
Chełm.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego realizacji
szczegółowo określono przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Zaproszenia
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„Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 2 do Zaproszenia „Wzór
umowy”.
IV. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV)
– 09100000-0 - paliwa
- 09135100-5 – olej opałowy
V. Opis sposobu przygotowywania ofert i Wymagane dokumenty:
1. Oferta winna byd sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana
(imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji
i informacji o Działalności Gospodarczej lub udzielonym pełnomocnictwem.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego
można odczytad imię i nazwisko osoby podpisującej, a jeżeli znak jest nieczytelny
lub nie zawiera pełnego imienia lub nazwiska to znak musi byd uzupełniony
napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytad imię i nazwisko
podpisującego.
2. Oferta powinna byd kompletna, rzetelna oraz powinna odpowiadad wszystkim
warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie Zmiany
i poprawki treści oferty musza byd parafowane datowane przez osobę/osoby
podpisującą/e ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania
oferty.
3. Oferta powinna zawierad następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie
do CEIDG dotyczące Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu do składania ofert. Z zastrzeżeniem, że:
 W odniesieniu do odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS – wymagana
jest forma oryginalna lub kserokopia potwierdzona za zgodnośd z
oryginałem przez Wykonawcę, ewentualnie powinien stanowid
informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS zgodnie z art.4
ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.112)
 W odniesieniu do zaświadczenia z CEIDG – powinien mieś formę
wydruku ze strony internetowej CEIDG, zgodnie z art.46 ustawy z dnia
6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz.2296)
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c) Pełnomocnictwo – pełnomocnictwo powinno byd sporządzone w języku
polskim i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego
rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli
dotyczy). Powinno byd przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
d) Kserokopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez pełnomocnika lub
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy uprawnieo do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ważna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
e) Oświadczenie, że proponowany wyrób posiada deklarację zgodności z Polską
Normą oraz posiada świadectwa jakości.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie oferty w terminie na
miejsce składania.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w sprawie.
6. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
VI. Kryterium wyboru oferty:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się następującym
kryterium:
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena
100%
Wybór oferty nastąpi w oparciu o wzór:
Gdzie:
C- ilośd punktów w kryterium Cena
– cena najniższa
– cena oferty ocenianej
Zamawiający udzieli zamówienia temu z Wykonawców, którego oferta w toku oceny
ofert otrzyma największą liczbę punktów.
2. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożono oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców
postępowania, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów w określonym przez
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Zamawiającego terminie do składania ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe mają prawo do zmiany ceny z zastrzeżeniem, że nie mogą
zaoferowad ceny wyższej niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
Zamawiający może wezwad Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez nich
różnych cen. Natomiast brak złożenia oferty dodatkowej będzie traktowany
równoznacznie z oświadczeniem o poziomie cen z oferty pierwotnie złożonych.
VII. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni
licząc od dnia upływu ostatecznego terminu na składanie ofert.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyd w formie pisemnej w terminie do dnia 23.09.2021r. do godz.
12.00 e-mailem : gospodarczy@chelm.sr.gov.pl według wzoru oferty stanowiącego
załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.
3. Zamawiający oceni ważnośd ofert pod względem formalnym oraz przyjętego
kryterium oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego - http://chelm.sr.gov.pl/
IX. Informacje o formalnościach, które winny byd dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia Umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisad umowę w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od daty
doręczenia informacji o wyborze oferty.
4. W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie
określonym w ust. 3, zostanie wybrana kolejna oferta z najwyższą liczbą punktów.
X. Postanowienia koocowe
1. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy Lublin
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
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XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacja zgodnie z 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 znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego www.chelm.sr.gov.pl w zakładce RODO.
XII. Wykaz załączników.
 Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Nr 2 – Wzór umowy
 Nr 3 – Formularz ofertowy

INSPRKTOR
/-/
Dariusz Nadworski

(podpis Gł. Specjalisty ds. zamówieo publicznych/
Osoby zajmującej się zamówieniami do 130.000 zł netto

pf. Zastępcy Kierownika
Oddziału Finansowego
/-/
Sylwia Rokicka

(podpis Z-cy Kierownika Oddz. Finansowego)

*Niepotrzebne skreślid

Uwaga: z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek pocztowych, wymagane jest
telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila - tel. 82 562-25-53 lub 82 562-25-43. Z
przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie
nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłanej e-mailem.
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