
 

 

Miejski Zakład Komunalny w Gi życku 
11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 

tel. 798 112 435 
email: mzk@gizycko.pl 

ST.2512.62.2018 

Giżycko, dnia 14 grudnia 2018 r. 

 
 
Do wszystkich wykonawców,  
którzy pobrali Zapytanie Ofertowe i innych 
potencjalnych Wykonawców 

 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 
którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z 
późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, którego 
przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „ Dostawa paliw płynnych na 
potrzeby MZK Gi życko w roku 2019.” 
               
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE otrzymane w dniu 14 grudnia 2018 r. 
 
Pytanie nr 1 
Czy w ofercie należy podać tylko stały upust w procentach od oferowanej w danym dniu ceny 
paliwa? Bez podawania całkowitej ceny za litr paliwa np. w dniu złożenia oferty, bądź w innym 
wyznaczonym dniu?  
 
Pytanie nr 2 
Z jaką dokładnością należy podać procentowy upust od ceny paliw (ile miejsc po przecinku)?  
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Tak w ofercie należy podać tylko stały upust w procentach, który będzie naliczany od oferowanej w 
danym dniu ceny paliwa. Jedynym kryterium oceny ofert, jest wielkość stałego upustu z wagą 
100% 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Procentowy stały upust od ceny paliw należy podać z dokładnością maksymalnie jednego miejsca 
po przecinku. 
 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY 
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ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko 
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Szanowni Państwo. 
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:  
Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21 11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 
21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 
Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: iodo@mzk.gizycko.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

 


