
 
 

Sztutowo, dnia 26.07.2022r. 

Znak sprawy DA-281-28/22 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej 

niż 130 000 zł Muzeum Stutthof w Sztutowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:  

 

D o s t a w a  o p a ł u   –  e k o m i a ł 
  

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa około 50 ton opału eko-miał ( dwa samochody) do Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

Zamówiony towar musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z załącznikiem do 

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw stałych tabela nr 5 (Dz. U. 2018 poz. 1890). 

 

Tabela nr 5. Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów 

zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i 

flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał) 

 
Tabela nr 5. Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów 
zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i 
flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał) 
Lp. Parametr      Symbol Jednostka   Wartość 

  minimalna  maksymalna 
1 Zawartość popiołu Ar %  -    12,00 
2 Zawartość siarki całkowitej Str % -    1,20 
3 Wartość opałowa Qir MJ/kg  24,00     - 
4 Zdolność spiekania RI -  -   25,00 
5 Wymiar ziarna - mm   3,00   31,50 
6 Zawartość nadziarna - %  0,00   5,00 
7 Zawartość wilgoci całkowitej Wtr % -   20,00 
8 Zawartość podziarna - %  -   15,00 
 

 

Termin dostawy do 31.08.2022 r. 

Wraz z fakturą prosimy o dostarczenie świadectwa jakości. 

 

 

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oferty: 

1. cena- waga 100% 

 

 

Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,  w języku polskim na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Do oferty należy dołączyć: parafowany  wzór  umowy stanowiący załącznik nr 2 oraz 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 3). 



Ofertę można złożyć na adres: przetarg@stutthof.org lub na adres pocztowy Muzeum Stutthof 

w Sztutowie ul. Muzealna 6 82-110 Sztutowo. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2022 r. 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert. 

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karolina Misiaszek-Pazdykiewicz  
 

Muzeum Stutthof w Sztutowie reprezentowane przez Dyrektora jest administratorem danych 

osobowych, które mogą być uzyskane w trakcie niniejszego postępowania lub realizacji 

zawartej w jego wyniku umowy. W załączeniu klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

2. załącznik nr 2 Wzór umowy 

3. załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Misiaszek-Pazdykiewicz 
Podpis pracownika przeprowadzającego postępowanie 

 

 

 

 

mailto:przetarg@stutthof.org


 

KLAUZULA INFORMACYJNA – art. 13 i 14 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)  

adres: 82-110 Sztutowo ul. Muzealna 6, 

z Oddziałem Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie, adres: 84-200 Wejherowo ul. Świętego Jacka  

Dominikanina 11/2, Wejherowo. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Henzler pod adresem e-mail; inspektor@cbi24.pl,  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na  

Administratorze.  

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa  

w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące  

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zawartych  

umów.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  

pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,  

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - 

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia  

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych.; 

b) prawo do wniesienia skargi w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Ochrony Danych  

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane  

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na  

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia  

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego  

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) 

 

Zapoznałem/am się z powyższą treścią  

 

……………………………………………….. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 


