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Zn. spr.: K.270.2.156.2020                        Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Do zadań Zleceniobiorcy należeć będzie wykonywanie pomocniczych działań zakupowych, o których 

mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obejmuje: 

1. zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub 

zawieranie umów ramowych, w tym: 

a. obsłudze oficjalnych publikatorów informacji o zamówieniach publicznych, tj. Biuletyn 

Zamówień Publicznych, Dziennik Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, Miniportal 

Zamówień Publicznych oraz innych uruchomionych i oddanych do użytku stronom 

postępowania w trakcie trwania umowy, w tym również wymagających podpisu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

b. obsłudze korespondencji elektronicznej z wykonawcami, w tym również wymagającej 

podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2. doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia, w tym: 

a. świadczenie konsultacji w zakresie opracowania szczegółowych postanowień opisu 

przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do obowiązujących przepisów Prawa zamówień 

publicznych; 

b. wsparcie pracowników Zamawiającego, na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia 

oraz postanowień projektu umowy, w odniesieniu do zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania Wykonawców; 

c. doradztwo w zakresie ustalania poza cenowych kryteriów oceny ofert oraz nadzór nad ich 

zgodnością z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych; 

d. analizę zasadności i możliwości stosowania klauzul społecznych w udzielanych 

zamówieniach publicznych; 

e. wybór trybu postępowania; 

3. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz 

zamawiającego, w tym: 

a. opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami oraz 

projektem umowy, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości, 

opracowane przez komórkę właściwą merytorycznie dla przedmiotu zamówienia; 

b. przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz jego publikacja w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyłączeniem publikacji na 

Bip/stronie internetowej Nadleśnictwa Ruszów, które to czynności będzie realizowana w 

oparciu o procedury wewnętrzne przez Zamawiającego; 

c. obsługę korespondencji (papierowej/elektronicznej) z wykonawcami w trakcie trwania 

postępowania, w tym w szczególności przygotowanie wyjaśnień treści SIWZ, po uzyskaniu 

niezbędnych w tym celu informacji, od właściwej merytorycznie dla przedmiotu zamówienia 

komórki Zamawiającego. 

d. otwarcie ofert, sporządzenie informacji z otwarcia i przekazanie jej Zamawiającemu do 

publikacji na Bip/stronie internetowej Nadleśnictwa Ruszów; 

e. badanie i ocenę składanych ofert, z wyłączeniem postępowań, do których z mocy prawa 

Zamawiający powołuje komisję przetargową, której Zleceniobiorca każdorazowo będzie 
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przewodniczyć. W tym przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać badania i oceny 

składanych ofert w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji przetargowej; 

f. wybór oferty najkorzystniejszej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, lub unieważnienie 

postępowania w uzasadnionych przypadkach; 

g. przygotowanie dokumentów w związku z wyłonieniem wykonawcy,  

h. publikację ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

i. wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych dla przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

j. skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu teczki postępowania po jego zakończeniu. 

Dla doprecyzowania ww. zakresu Zleceniodawca wskazuje, iż stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 

u.Pzp, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Zleceniobiorca 

odpowiada w zakresie, w jakim powierzono mu czynności w postępowaniu oraz czynności związane z 

przygotowaniem postępowania. 

WYKAZ PLANOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 R. 

Lp. 
Nazwa – przedmiot 

postępowania 
Szacunkowa 

wartość netto 

Typ  
(Dostawy, Usługi, 

Roboty budowlane) 

Procedura (Przetarg 
nieograniczony, wolna ręka 

itp.) 

Przewidywany okres 
wszczęcia postepowania 

1 Usługi leśne na 2022 rok 7 000 000 zł usługa przetarg nieograniczony  IV kwartał 2021 

2 Dostawa paliwa na rok 2022 140 000 zł dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 2021 

3 Inwentaryzacja tokowisk 40 000 zł usługa przetarg nieograniczony II kwartał 2021 

4 
Transport lotniczy kuraków 

leśnych 
100 000 zł usługa przetarg nieograniczony II kwartał 2021 

5 
Dokarmianie kuraków leśnych 

w okresie adaptacji 
105 000 zł usługa przetarg nieograniczony II kwartał 2021 

6 
Transport specjalistyczny 

kuraków leśnych 
48 000 zł usługa przetarg nieograniczony III kwartał 2021 

7 
Dostawa nadajników 

telemetrycznych 
80 000 zł dostawa przetarg nieograniczony I kwartał 2021 

8 
Dokarmianie kuraków leśnych 

w poza okresem adaptacji 
98 000 zł usługa przetarg nieograniczony III kwartał 2021 

9 
Działania środowiskowe na rok 

2022 
188 000 zł usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 2021 

10 Monitoring genetyczny 87 000 zł usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 2021 

11 
Monitoring i opieka 

weterynaryjna  
79 000 zł usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 2021 

12 Monitoring telemetryczny  75 000 zł usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 2021 

13. 
Redukcja drapieżników na 

terenie obwodu łowieckiego 
85 000 zł usługa Wolna ręką II kwartał 2021 

14. Dostawa ptaków 100 000 zł Dostawa przetarg nieograniczony III kwartał 2021 

 


