GM[NA BUDZYŃ

4

IH)

znak

64.640 BUOZYŃ, ULPR2EMYSLOWA IGA, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TELIFkX 0(67) 2843 3701201, nn.I,udnn.pI, urzad@budzyn.pl

sprawy: GKM.271.79.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
„doc:qce :wnrnt”teniu, którego uart ość nie pitekrac:a %3rażo17ej u” :Ion”ch rów;1rnnzr! ości kiion”
30.000 EURO, zgodnie: un. nr 4, $1.8 nstanrn Pip. : dniu 29 styona 2004,” (Dz. U : 2OlSrpo:. 1986 :pb;. zm.).

iy

postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

Sprzedaż drewna topolowego na pniu w ilości liszt
zlokalizowanych w miejscowości Budzyń, Wyszyny

ZATWIER ZAM:

Wójta

Budzyń „dnia 20 września 2019 r.
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L Zamawiający:
Gmina Budzyń
reprezentowana przez Marcina Sokołowskiego
uL. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
pow. chodzieski, woj. wiełkopolskie,
Regon: 570791017
NIP:
6070016328
Telefon: 672843201; 2843313; 2843370
Faks: 67 2843 370
E-mail: urzad(hudzyn.p1
Strona internetowa: www.bip.budzyn.pl

-

Wójta Gminy Budzyń

IL Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem przetargu sa drzewa
-

liściaste

z gatunku Topola w ilości II szt. ..na pniu” wraz z wycinką:

9 szt. z gatunku topola kanadyjska zlokalizowanych na dzialce nr 1300/2, 300/32 obręb Budzyń

O

obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm. wynoszących: 420cm. 270cm, 100cm. 280cm, 260cm.

320cm, 3x180 cm.( droga wewnętrzna oraz droga publiczna)
-

1 szt. gatunku topola biała zlokalizowanej na dzialce nr 300132 obręb Budzyń o obwodzie pnia

mierzonego na wysokości 130 cm. wynoszącego 190
-

cm.(

droga wewnętrzna).

I szt. z gatunku topola biała zlokalizowanej na dzialce nr 104 obręb Wyszny o obwodzie pnia

mierzonego na wysokości 130 cm. \nnoszqcego 250 cm.(teren przy Ośrodku Zdrowia).
2. Wykonawca wycina drzewa na własny koszt nie wyżej niż na %ysokości 10 cm od gruntu
Odbiera własnym transportem (wraz z załadunkiem) z miejsca pozyskania. Po wycince dokonuje
uprzątnięcia terenu ( uprzątniecie gałęzi oraz trocin).
3. Przed wywiezieniem pozyskanego drewna należy zawiadomić przedstawiciela
Zamawiającego w celu dokonania pomiaru jego ilości.
4. Obmiar nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru drewna.
5. Po dokonaniu obmiaru drzew i wpłaty określonej kwoty za pozyskane drewno Wykonawca
będzie mógi wywieść drewno z miejsca dokonanej wycinki.
6. W czasie wykonania prac wycinkowo-porządkowych Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, oznakowanie robót i bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz za szkody wyrządzone sobie i osobom trzecim w obrębie terenu robót.
III. Termin reałizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 15 października 2019r
IV. Istotne warunki zamówienia
I. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
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2. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dolączyć do oferty w celu potwierdzania spełnienia
warunków udziału w postepowaniu:
aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia.
polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że składający ofertę jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
„

V. Kryterium oceny:
I. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującymi kryteriami oceny
oferty:
Cena brutto waga kryterium 100%
2. Zamawiający wyznaczyl minimalną cenę 55,00 zł brutto za lm3. Wykonawca nie może
zaoferować ceny niższej niż minimalna.
-

VI. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
ł. Termin realizacji zamówienia:
) Rozpoczęcie realizacji prac po podpisaniu umowy.
2)Końcowy
termin
wykonania
przedmiotu
15 października 2019 r.

zamówienia

do

dnia

VII. Opis sposobu przygotowania oferty;
I. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. wjęzyku polskim,
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz
dołączyć wszystkie wYmagane dokumenty i oświadczenia (w tym dot. ROPO).
3. Zaleca się sporządzić ofertę na gotowym formularzu stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego.
4. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
I. Oferty należy składać do dnia 27 września 2019r. do godziny 12:00 do siedziby
Urzędu Gminy Budzyń. ul. Przemysłowa ł6A
Biurze Obsługi Klienta,
parter pok. nr 005.
—

2. Ofertę należy złożyć w zakopertowanej kopercie opisanej w poniższy sposób:
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Manta i adres Oferenta
Oferta na zadanie p.n.:

„Sprzedaż drewna topolowego na pniu w ilości 11 szt.
zlokalizowanych w miejscowości Budzyń, Wyszyny”.
Zamawiający:

Gmina Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń

IX. Opis sposobu obliczania ceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Wartość sprzedanych drzew stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej i ilości drzewa w
m3.
2. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (zalącznik nr 1), należy podać calkowilą cenę
ofertową
(brutto).
wyodrębnić
Z
ceny
należy
podatek
towarów
od
i usług (VAT) i podać także wartość netto.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj.: wycinka, uprzątnięcie terenu z gałęzi i trocin,
zabranie dłużnicy.
-

V. Dodatkowe informacje:
1. Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie polegającej na sprawdzeniu
ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do sprzedaży.
2. Przy ustaleniu ceny zakupu drzew na „.pniu” należy uwzględnić:
> Przestrzeganie zasad BHP oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób znajdujących się w
pobliżu.
ś

wycięcie drzew i uprzątnięcie terenu z dłużyc, gałęzi i trocin,

+ wszystkie inne nieprzewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna ponosi wykonawca.
ł. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Po przeprowadzeniu postepowania Zamawiający podpisze z w”konawcą umowe. której
istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik zapytania ofertowego.
3. Jeżeli Wykonawca. którego oferta zostaLa wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
Zamawiający ybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Za I a cni „ki:
I.
Fonnulurz ofertowy.
2.

wzór umowy,

3.

OśiaJczenie dot. kODO
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Obowiązek informacyjny wynikający z art 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby ruycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem
Zgodnie z art. 13 ust. Ii 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu 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:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Wójt Gminy
Budzyń,
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
.„Sprzedaż drewna topolowego na pniu w ilości liszt zlokalizowanych w miejscowości
Budzyń. Wyszyny”,
3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4. Wykonawca posiada:
• 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;
5. Wykonawcy nie przysiuguje
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d tub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kiónm mowa w art. 20 RODO;

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w imieniu Zamawiającego jest Paulina Blażejczyk
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej w Referatcie
Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń, ul.
Przemysłowa
16A. 64-840 Budzyń, nr tel.
67 2843370 wew.
121,
e-mail :p.b1azejczykbudzyn.pl

—
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Załącznik nr I
(nzrejn oi” ość data;

(nerwu i adres J cA onau c”,)

Gmina Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
(izara i adres Zwaawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do założenia oferty dotyczącej zamówienia, którego wartość
nie przekracza wyrażonej w zlowch równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z an. nr 4. pkt.8
ustawy P.Z.P. z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U z 2018r po:. 1986 : późa zm..) na wykonanie
zadania pod nazwa:
„Sprzedaż drewna topolowego na pniu w ilości 11 szt. zlokalizowanych W
miejscowości Budzyń, Wyszyuy”
Dane Wykonawcy! Wykonawców:
1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

NIP
Dane teleadresowe. na które należy przekazywać korespondencje związana z niniejszym
postepowaniem:
• adres korespondencyjny”:

•numer faksu”

numer telefonu

•e-mail
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
Strona I z 2

Skladam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferuję/emy:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w” zakresie określonym przez Zamawiającego za

netto
podatek Vat

zi
% tj

zł

co stanowi razem brutto

zl

(słownie hrutto

Ponadto, oświadczam! oświadczamy że:
1. W składanej ofercie zawartej est wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego. dotyczącymi
zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

przedmiotu

4. Zobowiązuję/emy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji
zamówienia w przewidzianym terminie do dnia 15 października 2019 r
5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wsLazanym przez Zamawiającego.

(1;odpżs osoby Iąp-alrnioncj
do rep,c:cnUuji !J”yko,zowci)
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Załącznik Nr 2

Do Zamawiajicego:
Gmina Budzyń
reprezentowana fZC2 Marcina Sokołowskiego
Wójta Gminy Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń

-

Przedmiot zamówienia
„Spnedaż drewna topolowego na pniu w ilości 11 szt. zlokalizowanych
miejscowościach Budzyń, Wyszyny”
Wykonawca:

iy

(Nazwa i adres wykonawcy)

Ośw jad cze je
wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
„V

art. 13 lub art 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych. od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

„dnia

2019r.

(podpis i pieczeć osoby upoważnionej)
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