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Zapytanie ofertowe

Usługa zbioru nasion buka i dębu szypułkowego

1. Nazwa i adres zamawiającego

Kierujący zapytanie:

Nadleśnictwo Miechów

Reprezentowane przez Jana Karczmarskiego – Nadleśniczego 

Siedziba Nadleśnictwa 

Os. Kolejowe 54a

32-200 Miechów

Tel. 41/3825000

NIP 6590003415,

e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl

zwany dalej Zamawiającym

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej zapytaniu pod nazwą 

„Usługę zbioru nasion buka i dębu szypułkowego”. Niniejsze postępowanie wyłączone jest spod 

zakresu ustawy z 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1). Podstawa prawna – postępowanie ofertowe prowadzone na zasadach 

przewidzianych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1

 Przedmiotem zamówienia będzie zbiór do 400 kg nasion buka zwyczajnego (Fagus 

sylvatica L). 

 Nasiona na czas transportu mają być zapakowane do worków polipropylenowych

 Zbiór może być realizowany w godzinach od 6:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku 

do piątku.

 Zbiór może być realizowany wyłącznie z drzewostanów nasiennych położonych na 

terenie Nadleśnictwa Miechów zgodnie z poniższym wykazem:
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Gospodarcze d-stany nasienne

Leśnictwo Trąby:

działka ewidencyjna numer 368 Gmina 042 - Książ Wielki obręb ewidencyjny 0004 

Cisie (pododdziały 98 d, 98f) powierzchnia 19.64 ha

Leśnictwo Tunel:

działka ewidencyjna numer 289 gmina 012 Charsznica  obręb ewidencyjny 0015 

Uniejów Rędziny pododdziały (147 f, 147c, 147b) powierzchnia 35,79 ha

Leśnictwo Trzyciąż:

działka ewidencyjna numer 383 gmina 022 Gołcza  obręb ewidencyjny 0016 

Trzebinia pododdziały (327b, 327g) powierzchnia 21,87 ha

Wyłączone d-stany nasienne:

Leśnictwo Tunel

działka ewidencyjna numer 290 gmina 012 Charsznica  obręb ewidencyjny 0015 

Uniejów Rędziny pododdziały (148 f) oraz działka ewidencyjna numer 291/1 gmina 

012 Charsznica  obręb ewidencyjny 0015 Uniejów Rędziny pododdziały (149 b 

i 149 d)  powierzchnia 40,00 ha

 Zbiór można wykonywać w dowolny sposób jednak przy zachowaniu wszystkich 

zasad bezpieczeństwa. Zaleca się wykonanie zbioru nasion z siatek.

 Zamawiający zabrania niszczenia podrostów.

 Wszelkie materiały  i narzędzia niezbędne do realizacji zbioru zapewnia Wykonawca.

 Nasiona po zbiorze, przed dostarczeniem muszą być podsuszone oraz odwiane 

z zanieczyszczeń

 Niedopuszczalne jest zaparzenie nasion oraz ich przechowywanie w workach

 Nasiona niespełniające wymagań zamawiającego nie będą odbierane

 Co najmniej raz w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu należy dostarczyć zebrane 

nasiona na teren szkółki leśnej (Podmiejska Wola 30, 32-200 Miechów).

 Dostarczone nasiona zostaną zważone i zostanie sporządzony protokół z ich odbioru, 

który będzie stanowił podstawę do wystawienia FV. 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienie najpóźniej w ciągu 40 

dni od otrzymania zlecenia wykonania prac.

Część 2

 Przedmiotem zamówienia będzie zbiór do 9000 kg nasion dęba szypułkowego 

(Quercus robur L.).

 Nasiona na czas transportu mają być zapakowane do worków polipropylenowych
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 Zbiór może być realizowany w godzinach od 6:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku 

do piątku.

 Zbiór może być realizowany wyłącznie z drzewostanów nasiennych położonych na 

terenie Nadleśnictwa Miechów zgodnie z poniższym wykazem:

Gospodarcze d-stany nasienne

Leśnictwo Opacz:

działka ewidencyjna numer 244/2 Gmina 042 - Książ Wielki obręb ewidencyjny 0005 

Częstoszowice (pododdziały 64 b, 64 d) powierzchnia 13,64 ha

działka ewidencyjna numer 577 Gmina 042 - Książ Wielki obręb ewidencyjny 0016 

Moczydło (pododdziały 47 d) powierzchnia 13,00 ha

Leśnictwo Chrusty:

działka ewidencyjna numer 562 Gmina 042 - Książ Wielki obręb ewidencyjny 0016 

Moczydło (pododdziały 26 g, 26 d),  działka ewidencyjna numer 566 Gmina 042 - 

Książ Wielki obręb ewidencyjny 0016 Moczydło (pododdział 30f) oraz działka 

ewidencyjna numer 567 Gmina 042 - Książ Wielki obręb ewidencyjny 0016 

Moczydło (pododdziały 31 b, 31 f), powierzchnia 51,99 ha

Leśnictwo Sosnówka:

działka ewidencyjna numer 244/2 Gmina 022 - Gołcza obręb ewidencyjny 0006 

Czaple Wielkie (pododdział 331 h) powierzchnia 9,22  ha

Leśnictwo Goszcza:

działka ewidencyjna numer 588 Gmina 052 Kocmyrzów-Luborzyca obręb 

ewidencyjny 0012 Łuczyce (pododdział 355a) powierzchnia 4,82 ha

Wyłączone d-stany nasienne:

Leśnictwo Chrusty:

działka ewidencyjna numer 566 Gmina 042 - Książ Wielki obręb ewidencyjny 0016 

Moczydło (pododdział 30 a), powierzchnia 10 ha

 Zbiór można wykonywać w dowolny sposób jednak przy zachowaniu wszystkich 

zasad bezpieczeństwa. Zaleca się wykonanie zbioru nasion z siatek.

 Zamawiający zabrania niszczenia podrostów.

 Wszelkie materiały  i narzędzia niezbędne do realizacji zbioru zapewnia Wykonawca.

 Nasiona po zbiorze, przed dostarczeniem muszą być spławione.

 Niedopuszczalne jest zaparzenie nasion oraz ich przechowywanie w workach.

 Nasiona niespełniające powyższych wymagań zamawiającego nie będą odbierane.

 Co najmniej raz w tygodniu po wcześniejszym należy dostarczyć zebrane nasiona na 

teren szkółki leśnej (Podmiejska Wola 30, 32-200 Miechów).

 Dostarczone nasiona zostaną zwarzone i zostanie sporządzony protokół z ich odbioru, 

który będzie stanowił podstawę do wystawienia FV. 
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 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienie najpóźniej w ciągu 40 

dni od otrzymania zlecenia wykonania prac.

Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie wykonawcy prac z zakresu usługę zbioru nasion.

3. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – możliwość rozpoczęcie realizacji od 

 21 września 2022;

2. Termin ważności oferty – 30 dni;

3. Termin płatności - 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury;

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz 835), z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wykluczy: 

• wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

• wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
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765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjente 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy;

• wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Złażona oferta musi być zgodna z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 

 złożenie oferty w terminie zgodnej z wymogami określonymi w częściach III i V; 

2. Kryterium oceny ofert: 

 Cena 100% za 1kg nasion

3. Sposób dokonywania oceny: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami 

zapytania. 

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny przez co najmniej dwóch dostawców, Dostawcy 

zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 20.09.2022 r. do godziny 9:00 

2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem platformy 

zakupowej  w terminie podanym w pkt. 1 części 7. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 

Zamawiającego. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miechow  

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie rozesłana opublikowana na stronie:

• https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miechow  

9. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 

umowy zgodnej ze wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego zapytania. Umowa zostanie zawarta 

z Zamawiającym w terminie związania z ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

10. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany 

będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim 

oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich 

wiążące.

2. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki 

pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie oferenta co do treści poprawki.

3. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn, a także do zakończenia postępowania bez wybrania zwycięskiej oferty.

5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mogą zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Pytania należy przesyłać za pośrednictwem 

platformy zakupowej lub przesyłać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

6. W związku, że ilość zebranych nasion jest silnie uwarunkowana czynnikami przyrodniczymi 

a zamawiający nie jest w stanie określić jaka ilość przy obecnych uwarunkowaniach 

pogodowych może zostać zebrana ustalono wyłącznie górny limit zbioru. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miechow
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Dodatkowych informacji udziela p. Mateusz Albrycht pod adresem email: 

mateusz.albrycht@krakow.lasy.gov.pl

   

Dopuszcza się składania ofert częściowych (zgodnie z częściami opisanymi w niniejszym 

zapytaniu). Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną cześć.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy. 

Z poważaniem

Jan Karczmarski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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