Nadleśnictwo Strzyżów
Strzyżów, 19.10.2021 r.
Zn.spr.: SA.270.2.17.2021

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w
rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych)
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr
1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., zwanego Regulaminem,
dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, zgodnie z wyłączeniem o którym mowa
w art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019.2019 z dnia 2019.10.24 ze zm.). w trybie przetargu ofertowego otwartego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany
przedmiot zamówienia:
Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Niebylec oddz. 187 i 181 oraz
Leśnictwie Sołonka oddz. 138
ROBOTY BUDOWLANE
Postepowanie nie jest podzielone na części.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi:
1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Niebylec w oddz. 181c oraz 187
2. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sołonka w oddz. 138
Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Niebylec,
Leśnictwo Sołonka
Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:
a) Leśnictwo Niebylec oddz. 181c – powiat strzyżowski, gmina Niebylec obręb
ewidencyjny Lutcza dz. nr ewid. 6416/2
b) Leśnictwo Niebylec oddz. 187 – powiat strzyżowski, gmina Strzyżów obręb
ewidencyjny Żyznów dz. nr ewid. 3791/3
c) Leśnictwo Sołonka oddz. 138 - powiat rzeszowski, gmina Lubenia obręb
ewidencyjny Sołonka dz. nr ewid. 757/11
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Leśnictwo Niebylec oddz. 181c

1. Naprawa szlaku zrywkowego na przebiegu w oddziale 181c na długości 100m
poprzez obniżenie istniejącego przepustu o około 0,5m, wykonanie rowów
odwadniających o łącznej długości 100m, zdjęcie 15 szt. drogowych płyt betonowych
150x300cm , wyrównanie i wyprofilowanie szlaku na całym oddcinku, wykonanie
10cm podsypki żwirowej pod płyty drogowe, ponowne ułożenie płyt.
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2. Odtworzenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wodę poza szlak zrywkowy
oraz na wlocie do przepustu, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej
powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni szlaku.

2. Leśnictwo Niebylec oddz. 187

1. Odtworzenie i poszerzenie szlaku zrywkowego od składu drewna w oddziale 187h
do oddziału 187f na długości 300mb i szerokości 4-5m
3. Leśnictwo Sołonka oddz. 138b

1.

Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę przy szlakach leśnych lub składach
drewna, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Dno
rowu min. 60cm od nawierzchni drogi.

2. Naprawa uszkodzonego przepustu o średnicy wewnętrznej 60 cm. Pozycja
obejmuje: usunięcie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych przepustu,
wykonanie z pospółki 10-cm podsypki pod rurę przepustową wraz z
zagęszczeniem, zakup i montaż rury przepustowej z tworzywa sztucznego (Fi
60cm) o długości 6m, przykrycie rury min. 20cm pospółki i 10cm tłucznia, zakup i
montarz prefabrykowanych przyczółków betonowych.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary stanowiące załączniki nr
1.1-1.2.
Termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w dniu podpisania
umowy w sprawie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
Zamawiający informuje, że okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od
upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert – cena 100%

–2–
Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa nr 9, 38-100 Strzyżów
tel.: +48 17 2760600, +48 17 2761011, fax.: +48 17 2760170
e-mail: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Strzyżów
Istotne warunki przyszłej umowy: projekt umowy będący załącznikiem do
ogłoszenia.
Wybrany Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, przez okres
12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty odbioru końcowego.








Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu
zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było
przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia
Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do jednego
grosza.
W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT).
Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.
Zamówienie nie jest podzielone na części.
Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu
strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

z

oferentami:

Piotr

Szetela;

e-mail

Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia i zaproponować tylko
jedną cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty
alternatywnej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę,
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym
oraz podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i
zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy,
ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony druk oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
2) kosztorysy ofertowe – wzór zawarty jest w załączniku nr 3.1-3.2 do ogłoszenia,
3) pełnomocnictwa, w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (wraz z załączonymi kosztorysami ofertowymi) należy złożyć ( za pośrednictwem
operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie zamawiającego: Nadleśnictwo Strzyżów,
ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów – pokój 2 sekretariat do dnia 26.10.2021r., do godz. 930. O
przyjęciu oferty do dalszego postępowania decyduje data wpływu od siedziby
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 26.10.2021r o godz. 1000.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
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Oferta na postępowanie pn.: Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Niebylec
oddz. 187 i 181 oraz Leśnictwie Sołonka oddz. 138
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Andrzej Modliszewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów
(podpisano elektronicznie)

Załączniki:
1.1 -1.2 - Przedmiary
2. Druk oferty
3.1- 3.2 -- Kosztorysy ofertowe
4. Wzór umowy
5. INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych
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Załącznik nr 5 do zapytania cenowego
INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
(dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego
aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest
Nadleśnictwo Strzyżów z siedzibą 38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 9. Przedstawicielem
administratora jest Nadleśniczy – Andrzej Modliszewski.
Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa
Strzyżów, pisemnie na adres podany wyżej, telefonicznie pod numerem 17 2761011, za
pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl .
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu wyłonienia
wykonawcy oraz zawarcia i realizacji umowy na Remont szlaków zrywkowych w
Leśnictwie Niebylec oddz. 187 i 181 oraz Leśnictwie Sołonka oddz. 138 – podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publiczny - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Podanie danych
osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procedurze dotyczącej
wyłonienia wykonawcy, a następie do podpisania i realizacji umowy.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: kancelaria prawna
prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, jednostki sprawujące nadzór nad
Administratorem (w szczególności RDLP w Krośnie oraz DGLP), a także osoby
uzyskujące dostęp do informacji publicznej.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie. Dane nie będą profilowane. Dane
osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami
przedawnienia roszczeń (podstawowy termin 6 lat licząc od daty wymagalności
roszczenia) jak również wyznaczony terminami wynikającymi z przepisów o zasobach
archiwalnych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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