Bogdaniec, 17.02.2020
r.
Zn. spr.: SA.270.34.2020

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
Nr SA.270.34.2020 z dnia 17.02.2020 r.
na usługę polegającą na wykonaniu projektów zagospodarowania terenu
KOD CPV: 71222000-0
Zamówienie obejmuje: wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z
projektami realizacyjnymi, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót dla:
1. Budowa czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa
Bogdaniec w ciągu szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa i szlaku MTB w
Leśnictwach:
 Leśnictwo Łupowo oddz. 673, jednostka ewidencyjna m. Gorzów, obręb
ewidencyjny lasy, nr ewid. działki 149,
 Leśnictwo Łupowo oddz. 585, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb
ewidencyjny Racław, nr ewid. działki 291,
 Leśnictwo Motylewo oddz. 760, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb
ewidencyjny Nowiny Wlk., nr ewid. działki 831,
 Leśnictwo Nowiny oddz. 733, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb
ewidencyjny Bogdaniec, nr ewid. działki 891.
Skład jednego kompletu stanicy obejmuje:
 Jedno zadaszenie o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około
30,0 m2 i wysokości około 4,0 m przykryte dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej, wyposażone w stół i dwie ławy drewniane
(ławostół) zamontowane trwale w sposób uniemożliwiający kradzież,
 Jedną tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej,
 Drewniany stojak na rowery umożliwiający ustawienie pięciu rowerów,
Drewniany zamykany kosz na śmieci umożliwiający selektywną zbiórkę
odpadów.
Zamówienie dotyczy projektu pt. „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia
różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej” realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0042/16.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nadleśnictwo Bogdaniec, 66-450 Bogdaniec
ul. Leśna 17, email: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
2. RODZAJ I TRYB UDZIALANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie udzielone w trybie
zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu
wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec
tel.: +48 95 728 43 50, fax: +48 95 728 43 53, e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego www.bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia oraz
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.
3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonanie projektów zagospodarowania
terenu.
4. WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM:
4.1. OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów zagospodarowania terenu
wraz z projektami realizacyjnymi i kosztorysami dla:
4.1. Budowa czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie
Nadleśnictwa Bogdaniec w ciągu szlaku rowerowego łączącego
Nadleśnictwa i szlaku MTB w Leśnictwach:
 Leśnictwo Łupowo oddz. 673, jednostka ewidencyjna m. Gorzów, obręb
ewidencyjny lasy, nr ewid. działki 149,
 Leśnictwo Łupowo oddz. 585, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb
ewidencyjny Racław, nr ewid. działki 291,
 Leśnictwo Motylewo oddz. 760, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb
ewidencyjny Nowiny Wlk., nr ewid. działki 831,
 Leśnictwo Nowiny oddz. 733, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb
ewidencyjny Bogdaniec, nr ewid. działki 891.
Skład jednego kompletu stanicy obejmuje:
 Jedno zadaszenie o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około
30,0 m2 i wysokości około 4,0 m przykryte dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej, wyposażone w stół i dwie ławy drewniane
(ławostół) zamontowane trwale w sposób uniemożliwiający kradzież,
 Jedną tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej,
 Drewniany stojak na rowery umożliwiający ustawienie pięciu rowerów,
 Drewniany zamykany kosz na śmieci umożliwiający zbiórkę odpadów.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
1. uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania opinii i uzgodnień oraz
reprezentowanie Zamawiającego w organach Administracji Państwowej w
sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich potrzebnych uzgodnień oraz
decyzji,
2. projekty zagospodarowania terenu sporządzone na mapach do celów
projektowych – 4 egzemplarze papierowe i 1 egzemplarz na nośniku CD z
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim,
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH UDOSTĘPNIA ZAMAWIAJĄCY
3. szczegółowe kosztorysy inwestorskie (1 egzemplarz na nośniku CD w formacie
PDF i ATH),
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egzemplarz
na nośniku CD w formacie PDF i WORD).
5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę maksymalnie do dwóch
miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
W postepowaniu mogą brać udział podmioty, które oświadczą, że:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 100% cena
1)
Wykonawca obowiązany jest w formularzu oferty cenę za wykonanie
przedmiotu umowy w kwocie brutto i stawkę podatku VAT. Ceny należy
podać w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.
2)
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
3)
Cena, jaką Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu ma charakter ryczałtowy
w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 629 kodeksu cywilnego.
4)
Cena nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia, ceny
wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność przelewem, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie.
10. INFORMACJE DODATKOWE
a) Zamawiający poprawia w ofercie:
b) Oczywiste omyłki pisarskie;
c) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
d) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia
Zamawiający udostępni na stronie: www.bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia
oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .
Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
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o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
zmieści na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.
1000) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Obszary Natura 2000 szansą
wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”.
W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca
wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji
projektu „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy
Gorzowskiej”.
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełna
czytelność jej treści;
d) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszego zapytania;
e) Oferta musi być podpisana własnoręcznie;
f) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub
podpisane przez Wykonawcę;
g) Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do
28.02.2020 r., godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego, pocztą tradycyjną /
kurierem na adres: Nadleśnictwo Bogdaniec – 66-450 Bogdaniec, ul. Leśna 17,
pocztą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów), na adres:
bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie projektów
zagospodarowania terenu”;
h) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.02.2020 r. o godzinie
1100 w sali konferencyjnej;
12. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
O wyniku postępowania wszyscy wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.
13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
a) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w wysokości
minimum 20 000,00 zł.
Niedopełnienie tej formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do
tej czynności.
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c) Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik 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.

14 WYKAZ ZAŁACZNIKÓW:
Nr 1 – wzór oferty
Nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Nr 3 – wzór umowy

Z poważaniem
Piotr Pietkun
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/
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