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Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Narol 

 

 

 

 

Ogłoszenie – przetarg otwarty 

 

Nr postępowania: ZG.270.3.13.2021 

Tryb postępowania: przetarg otwarty 

Podstawa prawna – art. 11 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.). 

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 24.02.2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol                      
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówień wskazanych w art. 11 ust.5 pkt. 6 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicznych 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

„Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu  na terenie  

 

Nadleśnictwa Narol w roku 2021.” 

 

 

 

Opracował:      27.07.2021 r.                                                           Zatwierdzam:  27.07.2021 r. 

Dorota Bonarska - Ważny                                                                                                                                                           
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1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Narol 

reprezentowane przez Huberta Balickiego – Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  

ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38 

37 – 610 Narol 

tel. 16 63 25 350, fax 16 63 25 351 

e-mail: narol@krosno.lasy.gov.pl  

https://narol.krosno.lasy.gov.pl/   dedykowana platforma zakupowa do obsługi 
komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz 
składania ofert: https://platformazakupowa.pl/  

 

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu otwartego zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 

 

 

2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego na podstawie art. 11 ust. 
5 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 11/2021 z dnia 24.02.2021 r. Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Narol w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówień wskazanych w art. 
11 ust.5 pkt. 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z 
określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm. – : „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Narol w roku 2021. 

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac  
z zakresu hodowli i ochrony lasu wynikające z załączników nr 1  do ogłoszenia 
(Opis przedmiotu zamówienia)  

mailto:narol@krosno.lasy.gov.pl
https://narol.krosno.lasy.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 1 mają charakter szacunkowy.  

4) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (Pakiety):  

I – leśnictwo Kadłubiska: obejmuje zadania z zakresu hodowli lasu  

II – leśnictwo Maziarnia: obejmuje zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu 

III – leśnictwo Wola Wielka: obejmuje zadania z zakresu hodowli  i ochrony lasu 

IV – leśnictwo Złomy: obejmuje zadania z zakresu hodowli lasu 

V – leśnictwo Huta Różaniecka: obejmuje zadania z zakresu hodowli lasu 

VI – leśnictwo Lubliniec: obejmuje zadania z zakresu hodowli lasu 

VII– leśnictwo Jezioro: obejmuje zadania z zakresu hodowli  i ochrony lasu 

VIII– leśnictwo Gorajec: obejmuje zadania z zakresu hodowli  i ochrony lasu 

IX – leśnictwo Chotylub: obejmuje zadania z zakresu hodowli  lasu 

X – leśnictwo Łówcza: obejmuje zadania z zakresu hodowli  i ochrony lasu 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferta złożona 
na daną część  (pakiet) musi jednakże obejmować cały zakres prac 
przewidzianych w ogłoszeniu dla tej części (pakietu). 

Szacunkowa wartość zamówienia dla poszczególnych pakietów 
(zamówienie podstawowe netto – bez opcji): 

I – leśnictwo Kadłubiska: 3 209,22 zł 

II – leśnictwo Maziarnia: 32 170,69 zł 

III – leśnictwo Wola Wielka: 15 983,70 zł 

IV – leśnictwo Złomy: 20 391,10 zł 

V – leśnictwo Huta Różaniecka: 49 349,80 zł 

VI – leśnictwo Lubliniec: 57 742,50 zł 

VII– leśnictwo Jezioro: 63 535,96 zł 

VIII– leśnictwo Gorajec: 56 466,80 zł 

IX – leśnictwo Chotylub: 54 103,56 zł 

X – leśnictwo Łówcza: 3 944,90 zł 

 

5) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 
Nadleśnictwa Narol.  

6) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla 
poszczególnych części (pakietów) będzie się odbywała na obszarze leśnictw – 
właściwych dla danego pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w 
załącznikach nr 1 lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych 
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja 
(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z 
zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.  

7) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili 
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sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych 
lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w 
poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty 
zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z 
części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji 
(adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach 
na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w ogłoszeniu), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na 
Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych 
prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w ogłoszeniu, 
przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. 
Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego 
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić 
również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie 
zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu 
zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. 

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3.2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca 
przy realizacji przedmiotu zamówienia  

1) Podstawowe akty prawne:  

-  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., 
poz.  1463 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. 
U.: z 2020 r. poz. 424 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019. r. 
poz. 667 z późn zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu  
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych 
organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 
października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego z zakresu eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń 
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.  
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku 
zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 
11, poz. 39),  

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r.  
w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 554 z późn zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu 
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 
719 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej 
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst 
jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 760), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 
2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: 
Dz.U. 2016 r. poz. 924 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 105 poz. 870), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2408). 

2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa 
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie 
obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających 
z niżej wymienionych dokumentów: 

- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., 

- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,  
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- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona 
zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
20 kwietnia 2012 r.,   

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona 
Zarządzeniem Nr 81  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
23 grudnia 2019 r., 

-  zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011), 

- zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 
listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą 
„Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów  
Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019), 

-  Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes).  

 

 

 

3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie 
pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego 
(„Zlecenie”).  

2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po działalności 
własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i 
urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty 
sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub 
oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, 
ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych 
środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, 
tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się 
posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami 
(dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki 
paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i 
paliwo).   

3.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy 
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak 
opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace 
analogiczne, jak opisane w ogłoszeniu (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, 
mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w ogłoszeniu (i 
wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a 
Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu 
zamówienia określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia. 



 
7 | S t r o n a  

 

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej 
zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym część Oferty. 

 

4.  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

4.1. Okres  realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r., z 
zastrzeżeniem pkt 4.2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień 
wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również 
możliwości przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.  

4.. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w 
Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

5.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,  posiadający sprzęt konieczny do 
wykonania zamówienia, tj.: 

a) pług do przygotowania gleby pod odnowienia typu pługofrezarka – dla pakietu nr II, V, VI, 
VII, VIII, IX, X  

b) pług do przygotowania gleby pod odnowienia typu LPZ - dla pakietu nr III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX 

c) maszyna do rozdrabniania pozostałości pozrębowych – dla pakietu nr II, V, VI, VII, VIII 

d) zgrabiarka do porządkowania zrębów – dla pakietu nr III, IV, IX, X 

5.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu 
stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

 

 

 

6.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU      
W POSTĘPOWANIU  

 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy wraz z 
ofertą złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

 

7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
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WYKONAWCAMI. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I INFORMACJI 
PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH UŻYCIU. 

 

7.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

p. Dorota Bonarska – Ważny.    
e- mail:  narol@krosno.lasy.gov.pl ; 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

7.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol oraz poczty elektronicznej, z 
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol  

7.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców 
platformazakupowa.pl oraz Regulaminie korzystania z platformy dostępnymi pod 
następującymi adresami internetowymi:   

               https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

               https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

.  

7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol wynosi do 1 GB, przy maksymalnej 
liczbie 20 plików lub spakowanych folderów. Limit dotyczący rozmiaru pojedynczego 
przesłanego pliku to 100 MB.  

7.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol.  

 

7.7. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

7.8. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza oferty dostępnego na 
platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol . W formularzu Oferty 
(załącznik nr 3 do ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-
mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

c)    Wraz z formularzem oferty należy złożyć formularz cenowy dla danego 
pakietu/pakietów oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

    

 

8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

mailto:narol@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol
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8.1.  Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez 
osobę upoważnioną. 

8.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 

8.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
ogłoszeniu. 

8.5. W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę 
zawierającą:  

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
ogłoszenia) wraz z Formularzem cenowym (sporządzonym wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia), sporządzone pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile oferta  zostanie złożona 
przez pełnomocnika, 

c)        oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

8.6.  W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie 
weźmie udziału w postępowaniu. 

 

9.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

9.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/ do 
dnia 03.08.2021 r. , godz. 9.00. 

9.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2021 r. o godz. 9.30  

9.3. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
https://platformazakupowa.pl/  

9.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje, o Wykonawcach (nazwa, adres) i cenach ofert złożonych w postępowaniu. 

9.5   Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek rachunkowych wraz 
z powiadomieniem Wykonawcy.  

9.6  Zamawiający wzywa (jednokrotnie) do uzupełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik 
nr 4 do ogłoszenia ( w przypadku nie złożenia w/w oświadczenia wraz z ofertą w 
terminie składania ofert). W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę w/w 
oświadczenia oferta zostaje odrzucona. 

9.7     W przypadku złożenia oferty niekompletnej – brak Formularza ofertowego (załącznik nr 
3 do ogłoszenia) lub Formularza cenowego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) – oferta 
zostaje odrzucona. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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10.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

10.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 3 do ogłoszenia) łączną 
cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Formularzu cenowym (załącznik nr 
2 do ogłoszenia) dla Pakietu, na który składa swoją ofertę. 

10.2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu 
powinny być podane na Formularzu cenowym. Każda cena jednostkowa musi być tak 
podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją 
czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności 
doliczać do kosztów realizacji innych czynności.  

10.3. Oferta (załącznik nr 3 do ogłoszenia) oraz Formularz cenowy (załącznik nr 2 do 
ogłoszenia) muszą być wypełnione odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę składa 
Wykonawca. 

10.4  Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego 
przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z 
wyszczególnieniem w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia) 
zastosowanej stawki podatku VAT.  

10.5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w 
Ofercie  – załącznik nr 3 do ogłoszenia), czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 3 do ogłoszenia) 
informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie 
uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług. 

 

 

11.  OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY  I PORÓWNANIA OFERT. 

 

11.1 Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium oceny ofert: 

 

 Cena          – 100 %, 

 

11.2. Sposób obliczania punktów dla kryterium – cena: 

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  
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Cn  

C = ------------  x 100 % 

Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana 
w Formularzu oferty dla danego Pakietu (załącznik nr 3 do ogłoszenia). 

 

11.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która 
uzyska największą liczbę punktów. 

11.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

11.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu. 

 

 

12.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

12.1.  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 

1) przedłożyć Zamawiającemu:  

- polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do ogłoszenia) w 
wysokości co najmniej równej wartości pakietu, na który zostanie 
zawarta umowa. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej polisy 
od odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot 
zamówienia, Wykonawca jest zwolniony z przedłożenia w/w polisy 
przed zawarciem umowy. 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

12.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 
nr 5 do ogłoszenia. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

13.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
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• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939r. nr 38, 37-610 Narol, 
• w Nadleśnictwie Narol został powołany Inspektor Ochrony Danych – Arkadiusz Kępski, z 
którym można się skontaktować pod adresem: iod@comp-net.pl , 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na 
Zamawiającym; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
• posiada Pani/Pan: 

− 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; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
• Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i 
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

14.  ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

 

1) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;  

3) Załącznik nr 3 – Formularz oferty;  

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy; 

6) Załącznik nr 6 - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz                            
z Procedurą Odbioru Prac 
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