
Fijewo, 15 listopada 2022 r. 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

1. Gmina Lubawa zaprasza do złożenia oferty na: „Dystrybucję węgla z przeznaczeniem dla 
gospodarstw domowych z terenu Gminy Lubawa” zgodnie z ustawą z dnia  
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) 

2. Przedmiot zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych. 
2) Wykonawca winien spełniać poniższe warunki składowania węgla: 

➢ Posiadać skład na terenie Gminy Lubawa lub Miasta Lubawa 
➢ Posiadać utwardzony plac 
➢ Posiadać ogrodzony, monitorowany teren wraz z ochroną fizyczną 
➢ Posiadać dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej 
➢ Posiadać dostęp do ładowarki do załadunku węgla 
➢ Umożliwić udział przedstawicieli stron podczas załadunku węgla kamiennego 

kupującemu (mieszkańcowi) 
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2023 r. 
4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

Cena – waga 100% (cena najniższa / cena badana * 100 * 100%) 
5. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) Podana przez Wykonawcę cena winna zawierać: 
➢ Koszt organizacji placu,  
➢ Koszt składowania,  
➢ Koszt oddzielenia poszczególnych frakcji węgla,  
➢ Koszt oddzielenia węgla poszczególnych Zamawiających, 
➢ Koszt ważenia, 
➢ Koszt załadunku węgla osobie uprawnionej do jego odbioru na jego środek 

transportu lub na środek transportu Wykonawcy według wyboru kupującego 
(mieszkańca), 

➢ Koszt wynagrodzenia własnych pracowników, 
➢ Koszt pracy sprzętu, 
➢ Koszty biurowe, 
➢ Koszt transportu węgla ze składu dystrybucyjnego podmiotu wprowadzającego 

węgiel do obrotu, których wykaz został określony w rozporządzeniu Ministra 
Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2237) na składowisko Wykonawcy 

2) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3) Wszystkie wartości winne być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
4) Cenę należy określić w złotych polskich – PLN. 

6. Termin: 
a) złożenia oferty: do 18 listopada 2022 r. do godz. 9:00 
b) otwarcia ofert: 18 listopada 2022 r. do godz. 9:30 



7. Warunki płatności: 
1) Zapłata będzie następować każdorazowo w terminie 30 dni od daty przedłożenia 

faktury/rachunku za przepracowany miesiąc. 
2) Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 
8. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835) 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Łukasz Zieliński, (89) 645-54-42 

10. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej – w języku polskim. 
Ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73,  
14-260 Lubawa – sekretariat, W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z OPISEM „Dystrybucja węgla  
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Lubawa” 

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy. 
1) Formularz oferty 

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
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:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa; 
▪ dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@gminalubawa.pl; 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania rynku; 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania;   
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie  

do art. 22 RODO; 
▪ 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; 
▪ 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, gdyż podstawą prawną 

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

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy. 
 
 

Wójt Gminy Lubawa 
 

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski 
.......................................................... 

(Podpis osoby zatwierdzającej) 


