Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Czerwony Dwór, dnia 20.09.2021r.
Zn.spr.: SA.2300.4.2021

Zaproszenie do złożenia oferty
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień o wartości
mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie
Czerwony Dwór.
1. Tytuł zamówienia: dostawa żwiru na potrzeby Nadleśnictwa Czerwony Dwór.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup mieszanki żwirowej naturalnej 0 – 31,5 mm z domieszką kruszywa łamanego 30% w
planowanej ilości 150 m3.
Lokalizacja dostawy materiału – l. Bąkowo, l. Ustronie (gmina Banie Mazurskie).
3. Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia:
1) Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia może pobrać komisyjnie
próbki dostarczonego kruszywa i zlecić badania laboratoryjne;
2) jeżeli wyniki badania próbek będą zgodne z opisem, dostawy zostaną odebrane a koszt
wykonania badań obciąży Zamawiającego. O ile wyniki będą niezgodne z opisem
zamówienia, dostawy nie zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży
Wykonawcę;
3) po podpisaniu umowy zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy drogą mailową lub
telefonicznie ilość kruszywa jaką należy dostarczyć w miejsce magazynowania;
4) cena ofertowa zawierać będzie:
 koszt 1 m3 kruszywa wraz z jego dowozem;
5) osobą odpowiedzialną za odbiór ilościowy dostarczonego materiału jest kierowca lub
leśniczy danego leśnictwa.
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć na załączonym formularzu;
2) ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;
4) ma obejmować całość zmówienia.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Złożenie oferty w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej np. skan pdf lub jpg)
przesłana na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl

8. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 24 września
2021 r.
9.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds.
inwestycji Hubert Dąbrowski, h.dabrowski@bialystok.gov.pl; tel. 509 395 233.

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia).
W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę
zaplanowaną do realizacji zamówienia.

Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Projekt umowy.
Zatwierdzam

Mariusz Kimszal
Nadleśniczy Nadleśnictwa
Czerwony Dwór
(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)
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.....................................................................

........................................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

(miejscowość, data)

tel..................fax ...............mail ............

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawy pn.: Dostawa żwiru na
potrzeby nadleśnictwa Czerwony Dwór.
1. Oferuję wykonanie dostaw będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
zamówienia za kwotę w wysokości:
netto ..................... zł (słownie: ..........................................................................................)
podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .......................................................)
brutto .....................zł (słownie: ..........................................................................................);
Cena wyliczona na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej 1 m3 kruszywa naturalnego
tj. ……………… zł brutto przemnożona przez ilość planowanego dostarczenia 150 m3
kruszywa.
2. Termin realizacji umowy – do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję
się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach, oraz:
a) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty
dojazdów, delegacji, materiałów, kosztów osobowych i innych;
b) posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym
niezbędnym do wykonania zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) 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 w niniejszym postępowaniu.
4. Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.............................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo
Czerwony Dwór informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór
13, 19-411 Świętajno, zwany dalej Administratorem, tel.: +48 87 523 85 11, e-mail:
czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem
umowy.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe, jako prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w
szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z
którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2) sprostowania danych (art. 16. RODO);
3) usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO);
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z
przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z Zarządzenia 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12
listopada 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania
danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia
PROJEKT - UMOWA NR SA.2300.4.2021
zawarta w dniu …………. września 2021 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19 – 411 Świętajno, NIP 847-000-29-57, REGON
790011227 reprezentowanym przez:
Mariusza Kimszala – nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a: ………………………………………………………………………………… NIP …………………
reprezentowaną/ne przez:
…………………………………… – …………………………………………………….; zwaną/ne
dalej „Wykonawcą”.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień o
wartości mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§1
Na podstawie złożonej oferty Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa
naturalnego (frakcja 0-31,5 mm z dodatkiem 30% kruszywa przekruszonego) w planowanej
ilości 150 m3.
Ilość dostarczonego kruszywa zostanie ustalona poprzez zmierzenie jego objętości na
każdym środku transportu świadczącego usługę i wyliczona matematycznie, poprzez obmiar
ładunku. Z obmiaru sporządzona zostanie notatka. Ilość kursów przemnożona przez objętość
wyliczoną stanowi ilość dostarczoną.
Zamawiający będzie przez cały okres dostawy monitorował ilość kruszywa na środkach
transportowych. Stwierdzenie komisyjne, poparte spisaną notatką, mniejszej ilości kruszywa
niż deklarowana przez Wykonawcę na środkach transportowych, upoważni Zamawiającego
do przyjęcia stwierdzonej ilości do ładunków przywiezionych w poprzednich dniach, od dnia
ostatniego pomiaru.
Do potwierdzania ilości dostarczonego materiału, ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
1) kierowca;
2) Leśniczy l. Bąkowo;
3) Leśniczy l. Ustronie.
Zamawiający w całym okresie umowy może pobrać próbki dostarczonego materiału w celu
przeprowadzenia badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność dostarczonego
materiału z opisem zamówienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z opisem
zamówienia kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca (tj. dostarczenia próby,
transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego , a koszty
te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy). W takim przypadku
Wykonawca będzie musiał dostarczyć odpowiedni materiał z uwzględnieniem dostaw już
wykonanych.
W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, Zamawiający ma prawo
zlecić przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek dostarczonego materiału na ich
zgodność z parametrami określonymi w umowie.
§2
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1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu umowy;
2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej, należytą starannością, z materiałów własnych w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 1 umowy;
2) wykonywania przedmiotu umowy wskazanymi w ofercie sprawnymi technicznie
maszynami posiadającymi ważne badania techniczne;
3) naprawienia oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych obiektów lub urządzeń;
4) pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które Wykonawca spowodował
zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy;
5) dostawy materiału z koncesjonowanego źródła.
3. Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, uczestniczących w
wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za działania lub zaniechania
własne.
4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy OC z
tytułu prowadzonej działalności.
§3
Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 15 dni roboczych od podpisania umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

§4
Wynagrodzenia za przedmiot umowy przy założeniu ilości wskazanych w §1 umowy oraz
zaoferowanej ceny jednostkowej za metr sześcienny kruszywa (…….. zł brutto), Strony
ustalają na kwotę …………… złotych brutto (słownie: …………………………..złote/ych
…./100).
Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie ilości dostarczonego materiału wskazanego w
protokole odbioru dostawy, przemnożonej przez cenę jednostokową tj. ………. zł brutto za
metr sześcienny kruszywa.
Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury na Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno, NIP 847000-29-57, na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostaw, zatwierdzonego przez
nadleśniczego.
Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem rozliczeniowym,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 685, z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie
wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminową realizację zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
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2)

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z
winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 4.
Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności
wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w
niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienia w wysokości ustawowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
na zasadach ogólnych na podstawie Kodeksu cywilnego.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.
§6
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
1) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
2) z powodu działania siły wyższej, tj. tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo
zachowania należytej staranności nie można było uniknąć.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w przypadku przewidzianym
w niniejszym paragrafie za zgodą obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie
w formie aneksu do umowy.

§7
Na podstawie art. 13 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), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo
Czerwony Dwór informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór
13, 19-411 Świętajno, zwany dalej Administratorem, tel.: +48 87 523 85 11, e-mail:
czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe, jako prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w
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szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z
którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2) sprostowania danych (art. 16. RODO);
3) usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO);
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z
przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z Zarządzenia 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12
listopada 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania
danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.

1.

2.
3.
4.

§8
W przypadku podpisania umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
każdy plik będący jej odwzorowaniem w formie dokumentu elektronicznego traktowany jest
jako oryginał umowy. Odwzorowanie musi zawierać lub mieć dołączone właściwe
elektroniczne podpisy kwalifikowane stron umowy.
W przypadku podpisania umowy w formie dokumentu materialnego, sporządza się ją w
dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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