Czarny Bor, dnia

129

sierpnia 2O1gr.

GKR 6164 3 .2019.PP

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmin czarny Bor z siedzibq przy ul. Glownej
18, 58-379 czarny Bor zaprasza podmioty
gospodarcze do zlo2enia oferty cenowej
na wykonanie n/w zamowieni a ltezzastrlsowania
ustawy Prawo zamowien publicznych na podstawie
art. 4 pkt g ustawy z dnia 2g stycznia
2004r' - Prawo zamowien pubricznych (t.j. Dz.
u. z2o1gr., poz.73o).

1.

Zamawiajqcy:
Gmina Czarny Bor, adres; ul. Glowna 1g, Sg_37g
Czarny Bor
NIP 886 25 72 974 REGON: 890718225

2.

Przedmiot zamowienia:
,,Usunigcie drzew opanowanych przez organizmy szkodriwe
vy tym wywroty,
zlomy i posusz kornikowy na terenie lasow gilinnycrr
Gminy czarn,/ Bor,, - zgodnie

z wy dany mi decyzjam i adm inistrac,yjnym,,.

Opis przedmiotu zamowienia:

1

Szczegolowy zakres prac obejmuje:
1) wycinkq oznakowanych pojeciynczych drzew opanowanych
Ftrzez organizmy
szkodliwe w tym wywroty zlomy i posusz kornikowy
na teienie lasow gminnych
Gminy czarny Bor" - zgodnie z wydanymi decyzjamiadministracyjnym
2) uprzqtniqcie terenu po kazdej *y.in." iciqciu,
3) po wykonaniu w/w prac oraz dokonaniu odbioru przez przedstavlriciela
starostwa

Powiatowego

2
3

w

warbrzyc;hu, wykonawca zobowiqzany

jest

do
przetransportowania pozyskanego drewna
na swoj plac skladowy w terminie 5 dni
od daty odbioru drewna
wykonawca jest zobowiqzany do odkupienia drewna pozyskanego
z wycinki w cenie
(netto): za 1 ,00 m3 okreslon ei w Zarzqdzeniu
Nr 1o9i2o1gr. wojta Grniny czarny Bor
z dnia 29 sierpnia 2018r-, oraz nale2ny podatek vAT w
dniu wykorrywania odbioru
drewna
Zamowienie bgdzie realizowane zgodnie z proiektem
umowy, stanowiqcy m zitlqcznik

4' w

chwili obecnej Zamawialqcy posiada decyzjq zezwalajqce
na wycrnkq
drzew
.
o okreslonej masie drewna g0,00m3.

3.

Termin realizacji zamowienia:
Umowa zawarLa do 15 grudnia 2O1gr.

4.

Miejsce, sposob i termin skladania ofert:
1. Oferta musi zawierac:
- wypelniony f ormularz oferty Zalqczntk
nr 2,
- zaparafowane zalqczniki nr .1, 3i,

2 ofertq nare|y

zro2ycw zamknigtej kopercie oznakowanej
w nastqpuiqcy sposob:
OFERTA

Zapytanie ofertowe GKR.6164. 3 .2019.pp
,,usunigcie drzew opanowan ych przez organizmy
szkodriwe ru tym lvywroty,
zlomy i posusz kornikowy na terenie.ra.so-w
grinny"r., Gminy czarny Bor,,
zgodnie z wydanymi decyzjami administr""!;ryr,1.-'

Nie otwierac przed 19

wnelnia 201gr.

3. Oferty nale2y skladac w

siedzibie
Zamawiajqcego: ul. Glowna
58-379 Czarny Bor _ Biuro podawcze _
pok . nr 3 (parter) w termirrie:

4'
_
5
6

18,

otwarcie oferl nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego
w dniu 20 wrzesn izt 2o1gr.
Zamawiaiqcy nie przewiduje pubricznej
sesji otwarcia ofert.
oferty niekompletne lub zlo2one w innej
formie niz wymagana 6orma okreslona
w zapylaniu oferlowym lub ziozone
po terminie skladania ofert zostanq
przez Zamawiaiqcego odrzucone. zamawiaiqcy
zastrzega sobie prawo

do wezwania wykonawcow w ceru
uzupetnienia wymaganych dokumentovu.
Zamawiajqcy nie bierze orJpowiedzialnosci
za skutki rrieprawicllowego
oznakowan ia koperty przez Wykonawcq.

T sposob
S

porozumiewania si; Zamawiaiqcego
z wykonawciami: pir;emnie,
drogq elektronicznq - email, faksem.
Wszerkie koszty zwiqzane z pozyskaniem
- wycinka drzeur, w tym:
a) Zabezpieczenie i oznakowa'nie terenudrewna
przyleglego na czas rruycinki rlrzew
i
uporzqdkowa nia galqzi,
b) wyplata odszkodowan za ewentualne szkody na
mieniu wyrzqdzonrlm
trzecim podczas wycinki,
c) Ewentuarne wylqczenia rinii energetycznych rub terekomunikacyjnych, 'sobom
d) Uprzqtniqcie drzew i gatqzi,

e)

9
5.
1

ilrii:L-::'

pozvskaniem

wykonawca zobowiqzany

jest

i

niezinwentaryzowanym drewnem ponosi

pnie drzew st.iqcych przed
uszkodzeniem w procesie zrywki oraz
do zabezpieczenia powstalyclr ran otinrartych
drzewach preparatem g rzybobojczym.
zabezpieczyc

Opis sposobu obliczenia ceny:
cena jednostkowa musi byc wyra2ona pLN
w
bez VAT z dokradnosr;iq do jednego
grosza i dwoch miejsc po przecinku
p,o rygorem odrzucenia
ofer1.
cena koncowa oferty powinna byc podana
w zapisie liczbowym i slownie. cena
oferly
musi byc wyra2ona w pLN z'dok,radnosciq
do j"J;;o grosza i dwoch miejsc
po przecinku cena koncowa oferty
musi zawierac riszystkie koszty zwiqzane
z realizaciq zamowienia, w tym podatek
VAT w ,rtr*owei'wysokosci.
Rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy
bqdzie stanowilo iloczyn rzeczywiscie
wykonanych przez wykonawca i
ooeoianycrr przez iamawial,qcego
- wyciqtych drzew oraz ceny jednostkowej (netto) okreslonej w ofercie usuniqtych
wykonawcy
+ podatek VAT w ustawowej
wysokosci.
cena jednostkowa netto okreslona
w ofercie wykonawcy jest niezmienna p*ezokres
obowiqzywania umowy.

Zamawiaiqcy poprawi w zlo2onych ofertach
oczywiste omylki rachunkowe polegajqce
na blqdnym obriczeniu ceny koncowej netto
i brutto rub kwoty podatku vAT,
uwzglgdniajqc zaoferowanE cenq jednostkowq
netto oraz okreslonq stawkq podatku
vAT. Zamawiaiqcy odrzuci ofertq'zawieraiqcqniewlasciwq
stawkq podatku \AT.
Rodzaje i opis kryteri6w, ktorymi zamawiaiqcy
bqdzie sig kierow ar przywyborze
oferty wrazz podaniem znaczenia tych
kryierio*'i sptsoou

oceny ofert:
oferty cenowe zrozone w *y.ni"rony^ terminie
zostanq
poddane ocenie
wg. kryterium:

4
7

Cena - 100%
Wygrywa oferta z najnilszqcenE.
Jezeli nie bqdzie mozna dokonac wyboru
oferly najkorzystniejszej z:e wzglqdu na
to,
ze zostaly zlo2one oferty o takiej samel
cenie' zi^.iiriqcy wezurie wykonawcow,
ktorzy zlo2yli te oferty do zlolenia w
terminie okresronfrn.'pr=", Zantawiaiqcogo
ofert
dodatkowych. wykonawcy, skradaiqc
oferty oooatt<owe, niu ,ogq zaoferowac
cen
wyzszych ni2 zaof erowa ne w zlo2ony
ch ofertach.
o wyborze oferty najkorzystnieiszel Zamawialqcy zawiadomi
dror3q elektronicznq
'.uno*uwszystkich wykonawcow, ktorz-y ziozyli
oferty
o raz zamiesci informac.lq
na stronie internetowej.
zastrzega sig prawo do uniewaznienia
zapytania ofertowego bez podani a przyczyny.

Osoby upowaznione do kontaktu w sprawie
zamowienia:
sprawy zwiqzane z zamowieniem merytoryczne
Piotr Piechocki

-.

i procedurarne:
bospodarki
-tel.74 84 S0 139 wew. 33, e_mail: ,,:: : t, :., r . Wodnej

- rnspektor Referat ochrtny srooo*.krl

.:,

Zalqczniki:

1. Formularz

2

3.

oferty
Projekt umowy
Oswiadczenia

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
lnformujg' 2e zgodnie z arL. 13 ust.
1 i ust. 2 Rozporzqdzernia parlamentu
Europejskiego i Rady (uE) 20161679
z dnia 27 k'wietn ia 2016 r. w r;prawie ochrony
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeprywu takich danych
oraz uchytenia oyrektywy 95/46A//E

'

Administratorem pana/pani danych
osobowych

Czarny Bor zsiedzibq: ul. Glowna 1g,
SB_37g Czarny Bor,

:

jest nrzqd Gminy

ochrony danych w l)rzqdzie Gminy czar,y
' lnspektorem
Bor
jest pani Joranta sanojca, ter.74 g4so13g,
e_mair biuro.radv@rcza-ln]Lbor.pr
' Pana/pani dane osobowe bgdq przerwarzane wyrqc;zenie zgodnie
,

z okreSlonym celem w skladanym podaniu/wniosku,

'

Pana/pani dane osobowe bgdq udostgpniane
wyrqcznie Unzgdowi Gminy
Czarny Bor,

'

Pana/pani dane osobowe bgdq przechowywane
przez c;zas or,rresrony
w Jednoritym Rzeczowym wykazie Akt dr; organow
gminy i zwiqzkow
miqdzygminnych

o
'

oraz urzqdow obsruguiqcych te organy i
zwiqzki,
Podanie przez pana/paniq danych osobowych
w zakresie wymaganym
ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Niepooanle danych osobowych bqdzie
skutkowalo nie zrealizowaniem ustugi,
Przysluguje Panu lPani prawo dostgpu
do tresci swoich danych osobowyc
h oraz
ich sprostowania, usunigciia, ograniczenia
przerwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody

w

'

dowornym momencie bez wplywu na
zgodnos;c z prrawem
przetwarzania, (jezeri przetwarzanieodbywa
riq n, podstawie zg.dy), ktorego
dokonano na podstawie zgody przedjej
cofnigciem,
Ma Pan/pani prawo wniesieniia skargi do
uoDo, gdy uz:na pan/pani,
i2 przetwarzanie danych osobowych
dotyczqcych pana/pani, nanusza przepisy
ogolnego rozporzqdzenia o ochronie
danych osobow,/c h z dnia
27 kwietnia2016r,

'

Pana/Pani dane
oraz lradycyjny

Czytelny podpis

bgdq ptze:twarzane w sposob

zautomatyzowany

