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Wykonawcy w postepowaniu 

 

                                    Gdańsk dnia, 01 sierpnia 2018 r. 

Znak   EOP-EOPLOG1-000310-2018 
Dot.  Postępowanie niepubliczne w trybie zapytania ofertowego na dostawę 10 szt. samochodów osobowych dla  

Centrali Energa-Operator SA   
Postępowanie nr N/1/0059/2018 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym.                      
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA--OPERATOR SA                            
(dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl). 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. samochodów osobowych dla  Centrali Energa-Operator SA, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2. Zamówienie podzielono ma 3 części: 
1.2.1. część 1 - Samochód Skoda Octavia – 4 szt., 
1.2.2. część 2: Samochód osobowy autosegmentu C, nadwozie typu: kombi –  5 szt., 
1.2.3. część 3: Samochód osobowy typu SUV – 1 szt. 

1.3. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolna liczbę części, w tym maksymalnie jedną na daną część.  
1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
2. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: w zakresie wszystkich części do dnia 30.11.2018 r. 

 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
3.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

3.1.1.1. są autoryzowanym dealerami marki oferowanego samochodu, 
3.1.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
3.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.1., nie może polegać na 

zdolnościach  innych podmiotów.  
 

4. WYMAGANE DOKUMENTY 
4.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawca zobowiązany bę-

dzie złożyć następujące dokumenty:  
4.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – zgodnie ze wzorem, który stanowi zał. 

nr 2. 
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4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawca zobowią-
zany będzie złożyć następujące dokumenty: 
4.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3, 
4.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert, 

4.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4.2.5. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w formie oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę 
za zgodność z oryginałem kopii – jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezen-
tacji wykonawcy nie wynika z dokumentu określonego w pkt 4.2.2. 
 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
5.1. Ofertę cenową należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym zał. nr 4.  
5.2. Wraz z formularzem oferty (zał. nr 4) należy złożyć: 

5.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w pkt 4.1.1., 
5.2.2. Oświadczenie i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postę-

powania, o których mowa w pkt 4.2. 
5.2.3. Druk zawierający dokładne informacje o marce, modelu, wersji wyposażenia, wielkości i mocy 

silnika oferowanego samochodu oraz pełną listę wyposażenia a także kalkulację ceny opartą na 
aktualnym cenniku z wyszczególnioną informacją o wartości kwotowej udzielonego rabatu, jeśli 
rabat zostanie udzielony (cena po rabacie musi być zgodna z ceną wynikającą z Formularza 
oferty). 

5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4. powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgod-
ność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.  

5.4. W przypadku składania oferty na większą liczbę części, zamawiający nie wymaga, o ile nie będzie takiej 
konieczności, składania tych samych dokumentów wskazanych w pkt 4.2.2., 4.2.3. i 4.2.4. , odrębnie dla 
każdej części. 

5.5. Ofertę należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opatrzonym: 
nazwą i adresem wykonawcy i zaadresowanym:  

                                       Energa – Operator SA, Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29 Dostawa           
„Dostawa 10 szt. samochodów osobowych dla Centrali Energa - Operator SA” 

                                                                    – N/1/0059/2018”. 
 
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

6.1. Ofertę należy złożyć w Energa-Operator SA (Centrala), Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29, w pok. nr 38 
(kancelaria), do dnia 17 sierpnia  2018 r. do godz. 10:00. 

6.2. Otwarcie ofert jest niepubliczne. 

7. OCENA OFERT 
7.1. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną w danej części.  

 

8. NEGOCJACJE 
8.1. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe w formie telekonferencji z wykonaw-

cami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji handlowych może być cena, 
oraz wzór umowy. 

8.2. Zaproszenie na negocjacje zostanie przekazane odrębnym pismem. 
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9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
        O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną. 
 
10. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO 

10.1. 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 rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
10.1.1.   administratorem danych osobowych jest Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 

Gdańsk; 
10.1.2.   z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA można skontaktować się pod 

adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl; 
10.1.3.  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                          

z postępowaniem o udzielenie zamówienia niepublicznego „na dostawę 10 szt. samochodów 
osobowych dla Centrali Energa - Operator SA” - numer - N/1/0059/2018; 

10.1.4.   odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o art. 26 Regulaminu udzielania zamówień w Energa-Operator 
SA;   

10.1.5.  dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania 
umowy; 

10.1.6.   obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą 
fizyczną jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia                       
niepublicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu udziela-
nia zamówień w Energa-Operator SA;   

10.1.7.   w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-
wany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10.1.8.   osoba, której dotyczą dane posiada: 
10.1.8.1.  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
10.1.8.2.  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych *; 
10.1.8.3.  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-

rzania danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO **;   

10.1.8.4.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy      
uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

_______________________________________________________________________________________ 
*   Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie za-
mówienia niepublicznego ani zmianą postanowień oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
**  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu za-
pewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

10.1.9.  osobie, której dotyczą dane nie przysługuje: 
10.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
10.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
10.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1         
lit. c RODO. 

Dla uzyskania przez zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane zama-
wiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa w pkt 1, jak również w celu właściwego zabezpieczenia 
i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez wykonawcę w ofercie 
celem uzyskania danego zamówienia niepublicznego, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą 
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oświadczenia dotyczącego pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, którego wzór stanowi zał. nr 6. 
 

11. DODATKOWE INFORMACJE 
         Informacji dotyczących niniejszego zaproszenia udziela: Jolanta Skocka, e-mail: jolanta.skocka@energa.pl 
 
12. ZAŁĄCZNIKI: 

12.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
12.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
12.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
12.4. Załącznik nr 4 – Formularz Oferty 
12.5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy  
12.6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w związku z RODO 

 
    Z poważaniem, 
      
 
 
 
 
   
 
    Rozdzielnik: 

1) adresat 
2) AZL a/a 

mailto:jolanta.skocka@energa.pl

