
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. św. Jana Pawła II  w RADOCZY 
34-100 Radocza, ul. Dworska 8 

NIP 551-20-29-386 Regon 357091084 
tel. (33)82 340 89 Fax: (33)87 383 98

Zamawiający podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość dotyczy kwoty poniżej progu 
stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego 
w 2022 roku dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. w . Jana Pawła II 
w Radoczy

Kod CPV: 09132100-4; 09134100-8

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie jest prowadzone na 
zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego -  w tym 
przypadku w trybie zapytania ofertowego skierowanego do wybranych Wykonawców.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zaproszeni przez Zamawiającego wykonawcy, 
którzy: zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi 
w przekazanym zapytaniu ofertowym.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Zaproszeni 
Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Dziale II 
Rozdziale 2 Oddziale 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami 
zawartymi w Dziale II Rozdziale 2 Oddziale 1 Ustawy.

Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej 
metodą 1-0, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały 
stanowiące załączniki do oferty złożonej przez Wykonawcę.

Jedynym kryterium oceny ofert jest: najniższa cena - waga 100% pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Miejsce i termin składania ofert przez Wykonawców, do których Zamawiający wystosował 
zapytanie ofertowe:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy 
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza 
20.12.2021 r. do godziny l l 30

Miejsce i termin otwarcia ofert Wykonawców, do których Zamawiający wystosował zapytanie 
o cenę:
Siedziba zamawiającego-sekretariat szkoły 20.12.2021 r. godzina 1200

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. DYREKTOR

Znak sprawy: ZSCKU 26.7.2021 Radocza, 06.12.2021 r.

INFORMACJA

Termin związania ofertą: 30 dni


