Zawoja, dnia 21 maja 2020 r.
sygnatura dokumentu
DOP-4071/9/20/OP-5
Zawoja 1403 | 34-222 Zawoja | tel. (0 33) 8775 110 | fax. (0 33) 8775 554 | www.bgpn.pl | e-mail:
park@bgpn.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Podstawa prawna prowadzonego postępowania – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.). Na podstawie Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Babiogórskiego Parku
Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 2 lutego 2018 r.

Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi
34-222 Zawoja 1403
tel.: 33 8775 110
e-mail: park@bgpn.pl
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

I.

Nazwa zamówienia:

Budowa oraz remont (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych – II.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego ogrodzenia uprawy leśnej w O.O. Cyl oraz remont
(konserwacja) istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie O.O. Cyl oraz O.O. Stonów.
Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III.

Termin (okres) realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia powinna odbyć się od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

IV.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Cena oferty - 100 %
2. Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za
całość przedmiotu zamówienia.
3. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x 100%
gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.
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4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie
kryterium cena zamówienia.
5. Pozostałym oferentom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
ilość punktów.

V.

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ciągu 1 roku wykonał przynajmniej
jedną robotę lub usługę w zakresie prac leśnych o wartości nie mniejszej niż 15000,00 zł brutto
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 brutto).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz dowodów świadczących, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których
mowa powyżej są referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane.

VI.

Wadium:

1. Babiogórski Park Narodowy żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości 3000 zł.
2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu, Oferent wpłaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
46 1130 1150 0012 1252 7890 0001 z dopiskiem: „Wadium – ogrodzenia.” przed upływem terminu
składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
termin uznania na rachunku Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania
ofert.
5. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
6. W przypadku wybrania oferty i wycofania się z podpisania umowy wpłacone wadium przepada na rzecz
Zamawiającego.

VII.

Sposób przygotowania oferty:
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1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do zapytania ofertowego - formularzem ofertowym, z adnotacją: „Budowa oraz remont
(konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - II”.
2. W cenie przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferta musi zawierać:
−
−
−
−
−
−
−

VIII.

nazwę i adres wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi takimi jak nr telefonu i adres e-mail,
NIP, Regon, jeżeli jest nadany,
imię, nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy,
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy,
wykaz robót/usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,
dowód wniesienia wadium,
cenę należy podać w walucie polskiej, uwzględniając cały zakres prac określony w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego.

Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.06.2020 r., do godziny 08:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: zamowienia@bgpn.pl z adnotacją w tytule: „Oferta na: Budowa oraz remont (konserwacja)
ogrodzeń upraw leśnych - II”.
2. Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na adres:
zamowienia@bgpn.pl. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi telefonicznych, a jedynie e-mailowe
wraz z równoczesnym zamieszczeniem ich na stronach Zamawiającego.

IX.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Mirosław Niemiec, e-mail: zamówienia@bgpn.pl

X.

Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
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:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babiogórski Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, 34222 Zawoja 1403, NIP: 552-171-36-27, Regon 122462192;
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Babiogórskim Parku Narodowego z
siedzibą w Zawoi, kontakt: iodo@bgpn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem
„Inspektor ODO”;
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit.b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy lub do podjęcia działań na Pana żądanie przed zawarciem umowy;
Dane będą przetwarzane w celach w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zgodnym z ustawą PZP oraz w celu realizacji umowy z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu: „Budowa oraz remont
(konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - II”. Dane będą przetwarzane również w celach archiwalnych oraz
jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu dochodzenia praw lub roszczeń; na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
Dane osobowe pozyskane w związku z umową zawartą z Wykonawcą mogą być powierzone do dalszego
przetwarzania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz innym jednostkom Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), w tym Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych. Dane
te będą powierzone w celu weryfikacji i kontroli wykorzystanych środków pozyskanych z Funduszu Leśnego,
w ramach realizacji umowy o dofinansowanie działań zawartej pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym
z siedzibą w Zawoi a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Jednostki PGL LP mogą udostępnić dane
osobowe do dalszego przetwarzania: innym podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu PGL LP
świadczącym usługi teleinformatyczne lub księgowe; gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa; gdy jest
to niezbędne dla realizacji potrzeb PGL LP będących konsekwencją zawartego stosunku pracy lub umów.
Administrator może powierzyć Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym świadczącym dla niego usługi
teleinformatyczne, księgowe, prawe oraz pocztowe.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane Wykonawcy będą przechowywane przez okres do
10 lat, po roku zakończenia umowy, w zakresie wymaganym przepisami prawa.
VI. Prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą
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.
Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy i jej realizacji jest dobrowolne, ale konieczne do jej
podpisania;
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. W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
−
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. ***
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.;
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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VIII. Dodatkowe informacje:
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.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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.
*** 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.

XII.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
2) Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres prac,
3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 – Wykaz robót/usług.
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