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Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
j w Dz.U.22019r., poz.730), orazZarzqdzenia Nr 17112018 Wojta Gminy Czarny Bor

(t

z dnia 31 grudnia 2018r.

Regulamin udzielenia zamowief publicznych

w Urzgdzie Gminy Czarny Bor (ponizej kwoty 30 000 euro netto).
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Gr:rin;l Czarrsy l3cr.

,liniejszyn: postqpowanienr nalezy kierowac na adres:

ul Glowna 18, 58-379 Czarny Bcr

$[. Tryb udzit*lania z*nrswienia publieznego oraz miejsca,
zarmiesxcz*ne X,&FYTAI{lE ffiFHRTCIWIfr

w ktorych

zostala

n', t..a*zt:*

tryartcsc zarncwtenia dotyczqca realizaqi niniejszego zadania zostala
tt5l.i3iruat":i:. r:3trr.wr:t* p*nrz*j 3* *ilil *Lrrr: Maiqc na uwadze powyzsze Zamawiaiqcy dakona
;lrliJt:t'.t Vi't';t:r'''tnt:;y - *i*rr"nta *t*z str:scwania przepisow u$tawy z dnia 29 stycznia 2AA4r.
Pril.;'ril za\"1''t-)\!'l{}t', p*[:l;r;r"rycir {t1. w Az". *. z 2A1$r.. poz. 730) na podstawie ari. 4 pkt I
r; st a,.r, y'r'r I ry b e z ttpylani "rt *f e riaw* g n
I
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fuiliejscc pr"ri:iikacji zapytania af*rtowego:
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. araz traclycyjnie

pncziq,

eanr*inrie mia

Frz*dmiote rn zarfi$v/tenr* lest r*alizatja zadania w zakresie pozyskania - zakupu
rr:at*ri*tu sadze ni*rvegc riru*w gatunku Buk pospolity, Klon jawor, Lipa drobnolistna,
*rz"*za br*ciawknwata, M igda{rwree
TarIrliwraJqcy planr-r1e zakLlplc sadzonki clrzew gatunku:

a) ?,tt'* pr;epaiily ,iir iicsci i} szlt.tk
f;) t{,1r:ir: :a'w*r w tirs:;r;t 3* *;tr_rk"

*)

l-ipa dr*i:n*listna 4"CI sztirk.
Hrroza brnciawk*wat* w ilosci 4il sztl;k.
*i Migrialowi*c w iiosci 1 *xtuka
Vlyrr, taear",tm d*l.y'r;;x"4s* *;edzr:n*|, Crz*w.
1) pr*l,vidtow* ul*rnr*wnn* z r****,r'r;*niem pokroju charakterystycznego dla gatunku
) *dn:iar''y. araz**w*d # pn,a rrriereony na wysokcsci 100cnr powinien wynosic
lU- , lCIl"l

d)

3

2) bryta kr:r:,*t'licwa powirrra hyr dobrze przerosniqta,

odpowiednio duza

i ninuszkadzona,

3) Zamawiajqcy wymaga udokumentowania zrodel pochodzenia lub

zakupu

*adzonek (przyklad*wnt dokument *"radlawy zakupu, faktura, rachunek.
p*tr,vi*rdzrni* ;akupil). hJatornrast w przypadku samodzielnego pozyskania
sariz*nek {np lv wynrku uprawy plantacji) ziozenia przez Oferenta pisemnego

oswladez*nia w tym zakrcsic,
o przedstawicnie dwoch wariantow zakupu wymienionych
*adxa**l* ejrzew, cena nett* i brutto. x gruntu i z hryla uiemi.

4,t lan":ai,viarjacy ptost

lV. Tern:im wykmraania aar"::*wiania:
fl'J;rj6:*xni*j dr:

dni*

1& rr*rx**ntm tr*1Sn., g*dzima 14.oo

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent winien zloZyc oferlq na formularzu, ktorego wzor stanowi zalqcznik nr

1

do Zapytania.

2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych ani ofert wariantowych. Zlo2enie

oferly jest rownoznaczne z posiadaniem niezbqdnego potencjalu technicznego
oraz uprawnien w zakresie szkolkarstwa i ogrodnictwa.

1

2.

Wyk*nar,vaa *rn*e zl*xyr tylkn jednq ofertq
ilfartq skfada sie pad rygorom nicwaznosci,
*P*rtqdzr:na w iezYk"u Pnlskim.

w formie pisernnej. Oferta rnusi byc

ai *fe,t.;: r ;si;wtadr,z*ri* n':ls;a hyc p*dpinfina przez.
lli #*il*r:l*sti:y r-tp*vu;lanione C* r*pr*z*ntnwania Wykonawcyl/Vykonawcow

w obrocie
xgcdnie z d*nymi ulawntonyrli w KR$ {lub riokumentach rownowaznych)
lub wynikajqcyn:i z udzi*laneg* pein*rnncnictwa,
W ptzypariku !&lykonawcsw w*prlnie ui:iegajqcych siq o zamowienie ofertq pcclpisr-t.le
*snh* ilmofl*wana dn tej czyfinoscr prawnej, co powinno wynikac z dokumentow
pr#wny,'l"1
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ctuva ) zalq*zrs

w kt;r\r:h

r: y

ch n ofe riy.
n*nirst zrniany, poprawki, skreslenia winny
c{

',;Vykonavrrca

byc

parafowan* p{z*/. as*by i;pnwaznione clo reprezentowania wykonawcy.
\l'lyktn*w*a sklada wypelniony i podpisany Formularz ofertowy sporzqdzony sciSle
!v1; wzoru * zalqcznik nr 1,
Wykcnawca poncsiwszelkie kaszty zwfizane z przygotowaniern i ziozeniem oferty.
*f*rtrq. k{nra zosia{a zl*zana po terminie, Zamawiajqcy zwraca niezw}ocznie
Wyk*r'rawey. ktory tr* zloLyl.
V-ar:*winia*y ftlou# z*dac przccistawienia oryginaiu !ub notarialnie poswiadczonej kopii
tji:kLinr*ttlt; . rStly z.k:!"rsr":a p{zet Wyk*nawce kopia dokume ntu jest nieczytelna lub bucjzi
'l:aipilrv*rcr r.;r *# 1*1 1;rawdzrwcsci

ilfartq w{az. z wszystkin:i wymaganymi przez Zamawiajqcego clokunrentami
t tt*wtr:*r,x*rriar-ni n*lely zl*iy* zamknrqtej, nieprzezroczystej i zabezpieczonel
"r't
pu*;i *lwar*ir:n"t (otr*rr-re r patrz,:nej
tytuiem ,,drtyczy zakupu nrateriafu
*mdaemimw*g* drx*w ** r:asmdzenia kompensa*yjneEo zastqpceegn,'

za**r*sow*ne;
do Zamawiajqcego: Gn:ina Czarny Bor. ul. Glowna 18,
5*"37U *zrtrr:y ffi*r z ciokladnq nazwE i adresern Wykonawcy. Koperty nalezy skladac

w siec1zibie Xamawiajqcego
E*r - [i]iuro PCIdawcze.

* Urzqd Gminy

Czarny Eor,

r:1.

G{owna 18, 58-379 Czarny

Vl. Gwarancja jako6ci:
Wykonawca (Gwarant) udziela na przedmiot zamowienia 24 miesiqce gwarancji jako6ci,
na material sadzeniowy drzew, oswiadczajqc2e material sadzeniowy nie posiada wad, ktore
mogtyby zaklocic jego prawidlowy wzrost. Gwarant ponosi odpowiedzialnoSc za jakosc
posadzonego materialu ro5linnego i zobowiqzuje sig do usuwania wad przez nieodplatne
przekazanie - wymiang roslin obumarlych, poza przypadkami spowodowanymi
nieprzewidywalnymi okolicznoSciami oraz zjawiskami naturalnymi (kradzie2, t<tqska
zywiolowa, wichura itp.). Drzewa obumarle (czqsciowo lub w caloSci) Wykonawca (Gwarant)
zobowiqzuie siq niezwlocznie wymienic na nowe tego samego gatunku.

Vll. Wykaz o6wiadczen lub dokumentow jakie majq dostarczyc Oferenci w
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu:

1
7

celu

[r:rmularz afertawy l,z*lEcxnik nr 1].
*swiadcz*nre Cfnrenta dctyczqce zrodia pochodzenia sadzonek w/w drzew
(z*v,up ir-rlr sam*dzi*lne pozyskanie w wyniku uprawy. plantacji)
lV przypadkr-t zakr:pu sadzonek, Zamawiajqcy bqdzie zqdac od Oferenta
przedtczrnia doku*rentu patwi*rdzajqcego taki zakup (faktura lub rachunek).

Vlll. Miejsce oraz termin skladania ofert:
1. Oferty naleZy skladac w siedzibie Zamawiajqcego (decyduje data wplywu) lub przeslac
za po6rednictwem poczty elektronicznej co najmniej w formie podpisanego skanu na adres
e-mail: srodowisko@czarny-bor.pl w nieprzekraczalnym terminie skladania ofert
tj. do dnia 16.09.2019r. do godz. 14.oo.

2. Oferty zloZone po wyznaczanym ww. terminie nie bqdq rozpatrywane, a oferty zlozone
w formie pisemnej zostanq niezwlocznie zwrocone - bez ich otwierania.
3. W toku badania i oceny oferLZamawiajqcy moze 2qdac od Oferentow wszelkich wyjaSnien
dotyczqcych tresci zlo2onej oferty.

lX. Wybor oferty najkorzystniejszej

:

Zamawia)qcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
najnizszej ceny:

c - Najnizsza ryczallowa cena brutto

w oparciu o

nastqpuje kryterium

realizacji zamowienia'. 1oo %

1. Zaoferowana cena winna miec charakter RYCZAT-TOWY i byc wyra2ona w pLN w kwocie

netto

i

brutto oraz uwzglqdniac wszelkie koszty Wykonawcy

oraz terminowej realizacji calego zamowienia.

w celu prawidlowej

2. O wyborze nalkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi telefonicznie lub mailowo
danego Oferenta, ktory przedstawil najtanszq ofertq.
X. Warunki platno6ci:

PlatnoSc zostanie uregulowana przelewem w terminie 14 dni na rachunek bankowy
Wykonawcy po nalezytym wykonaniu calego przedmiotu zamowienia co zostanie stwierdzone
podpisanym przez strony pisemnym protokolem odbioru oraz po dostarczeniu prawidlowo
wystawionej faktury.
Xl. Dodatkowe informacje:
1. Na kazdym etapie postqpowania Zamawiajqcy z ostroznoSci informu je, i2 zastrzega sobie

prawo uniewaznienia postgpowania bez
podania przyczyny.
Z tytulu ewentualnego uniewaznienia postgpowania Oferentom nie przysluguje zwrot

jakichkolwiek kosztow, w tym kosztow przygotowania Oferty.

Xll. Klauzula lnformacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA . RODO

z

13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
lnformujg,

2e zgodnie

arL.

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46A/vE

.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych

:

jest urzqd Gminy

Czarny Bor z siedzibq: ul. Glowna 18, 58-379 Czarny Bor,

. lnspektorem ochrony danych w urzqdzie Gminy czarny Bor
jest Pani Jolanta Sanojca, tel.74 8450139, e-mail biuro.radv@czarny-bor.pl

o

,

Pana/Pani dane osobowe bgdq przetwarzane wylqczenie zgodnie
z okreSlonym celem w skladanym podaniu/wniosku,

'

Pana/Pani dane osobowe bqdq udostgpniane wylqcznie Urzqdowi Gminy
Czarny Bor,

'

Pana/Pani dane osobowe bqdq przechowywane pzez czas okreslony
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organow gminy i zwiqzkow
migdzygmlnnych oraz urzqdow obstuguiqcych te organy i zwiqzki,

'

Podanie przez Pana/Paniq danych osobowych

w zakresie

wymaganym

ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych bqdzie
skutkowalo nie zrealizowaniem uslugi,

'

Przysluguje Panu lPani prawo dostqpu do tresci swoich danych osobowych

otaz ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przelwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, (ezeli przetwarzanie odbywa siQ na podstawie
zgody), ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem,

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do uoDo, gdy L)zna pan/pani,
i2 przetwarzanie danych osobowych dotyczqcych Pana/Pani, narusza przepisy

ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych
27 kwietnia 2016r

.

Pana/Pani

z

dnia

,

dane bgdq

przetwarzane

w

sposob

zautomatyzowany

oraz tradycyjny
Czytelny Podpis;

X'r!" fis*by uprawniane d* porozumi*wania sig z Wykonawcami:

pytania g:rcsimy ki*rowac na
lub

- .,iii

,,. j

adres

ewentualne

en:ail: riqilr*f;lririffi1,:,gJ-1i_;1il1-l*;p.i

:l

XlV. Terrlrlt! /v"riAz&ni;: erfertq

J-eilltin;wrqzania z nfertq wynosr 3S dni" Eieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sie
wr*z z uplywern ternrinr.l skladanla ofert. iiczqc od dnia sktadania oferl wiqcznie
XV. Mimjs*q* sk*;?dmnia *f**rt

1. 1"*rr*is *kladnnia cfert. of*rt naleLy skladac do dnia: 16 wrzesnia 201gr.,
d* gocziny 14.**
2. lVliclsc* sktadanra ofert: Urzqel Gmrny Czarny Bor, ul. Glowna 1B * Biuro podawcze
pnk*j nr 3

XVl. fi6:i* mp*mo&:u *hli*aeruia *e:"*y

1

\Nykr:rsawua przed*tawi
*bligatory;nie

prztrl

nr

ob*k ceny lqcznej brutto za wykonanie catego
t*tu zamowi*n ia rycza{tnwe stawki jednostkowe dla kazdego zadania
:

I

Zaoferawanc ryczaltowe stawki jednostkowe muszq uwzglqdniac speinienie wszelkich

fiari:nk*w rcalizow;*nega zadania *raz wykonanie wszysikich prac i czynnosci Xll.
*pix krytcrl*w, flst*nynzx Z*mawi*jqcy bqdzie siq kierowal przy wyborze oferty
w'{&x" z. p*dair:i*rn emacuenie tych kryteriow i speisohu oceny ofert:'

1

2
3

4

t

*

Kryterium wyi:oru nferty. #ena ielcrna - 1CIO%
najknrey*inieiszq eostanie uzn&na oferta, ktora zgodnie
z kryterium wyboru ofert
uzyska nalni*xzq cene {qcznq.
*f erta z nalnir-*xq **na lncznq oirzyrna najwigksza ilosc punktow podcza$
oceny.
Ir{at'.',";rnalr:e rtczr:a prnkt*w
)*k.a rnare Lrzyskac wykonawca wynosi _ 100 punktow.
$ p ** (:l: t:ls\*x* n t* p I n kl*';v
w,* = {},nl[ji;n x I il0 {nraksyr:raina rrcz?:a punkow w
ocenianej pozycji)

z*

qdzi.c
W.C.

*" iirsi,{:
;;u

nk{*w przy znany ch Wykonawcy

Cn- FJ;llnizss* zfi*t*rrswani* c*na iqczna. sposrod wszystkich
oferl nie
pucliegajacych *drzuceniu
Cor:- sorlfi
xv$1. {st*tr:

lq*zna xaoferowana w ofcrcie badanel

* pr*wtarz*r"v*eni*

L}rfi#wy w *prawie zamowienia pubricznego

1 fukr*s svi'rradcxenia wyk*na*s*y
xaw*rlyrn lv nfercie.

cferenta jest tozsarny z
r-r* zobowiazaniem
- jego

2
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