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Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej                                                              
w art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

1. Prowadzący rozpoznanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,                     
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

2. Określenie przedmiotu rozpoznania: sukcesywna dostawa paliw silnikowych w 2021 r. do 
7 samochodów służbowych będących w użytkowaniu RDOŚ, realizowana w formie 
bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Białegostoku, 
Łomży i Suwałk z możliwością pobierania paliwa na innych stacjach Wykonawcy na 
terenie całego kraju. Rozpoznanie obejmuje następujące rodzaje paliw: benzynę 
bezołowiową i olej napędowy. 
Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania stanowi załącznik nr 1 do rozpoznania 
cenowego.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Kryterium wyboru: 100 % cena.
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń: 

5.1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na obrót paliwami 
ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755). Dokument ten (oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy) należy załączyć do oferty.

5.2.  Do udziału w zamówieniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy w okresie 
ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty cenowej wykonali co najmniej 2 dostawy 
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 
25 000,00 zł brutto każda, na potwierdzenie czego składają oni wykaz potwierdzający 
wykonanie wymaganych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców (z wykorzystaniem załącznika nr 2 do rozpoznania cenowego).

6. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, którzy nie spełniają wymagań określonych w 
powyższym ust. 5. Przed odrzuceniem oferty Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentów.

7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza negocjacje 

warunków umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Negocjacje nie mogą dotyczyć ceny ani zakresu lub warunków udzielenia przedmiotu 
zamówienia.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Patrycja Kamińska, tel. 85 74 06 
981 wew. 37, e-mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl  

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej (wzór oferty 
stanowi załącznik nr 4 do rozpoznania cenowego), podpisaną przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy, przekazać w formie: 

 e’mailem na adres: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl  

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, s. 1) – dalej RODO, informuję:
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1) Administratorem Danych Osobowych zawartych w ofertach cenowych jest Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 
Białystok;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 
Białystok, e-mail: iod.bialystok@rdos.gov.pl

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz 
realizacji zawartej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
postępowaniu i zawarcia umowy;

5)  dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i 
zakresie działania archiwum zakładowego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, przez okres 5 lat.
Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w 
którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych 

osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania; 
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa.

11. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Systemu 
Zarządzania Środowiskiem, zgodny z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskowa 
zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W 
związku z tym zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z 
treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie http://bialystok.rdos.gov.pl/

12. Termin złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć do dnia 11 grudnia  2020 r. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny.

Niniejsze rozpoznanie cenowe jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 
(zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2019 RDOŚ z dnia 2 stycznia 2019 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik

Zał.:
1) Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania.
2) Wzór wykazu wykonanych dostaw.
3) Wzór umowy.
4) Formularz oferty cenowej.
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