Nadleśnictwo Świeradów
Świeradów Zdrój, dnia 31.08.2022r.
Zn. spr.: SA.270.34.2022
Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
(W związku z przedstawionym zapisem na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 1. Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, w przedmiotowym zamówieniu nie są stosowane procedury
zamówień związanych z ustawą Prawa Zamówień Publicznych)

Zamawiający:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Świeradów,
ul. 11 Listopada 1
59 – 850 Świeradów Zdrój
tel. +48 75 78 16 333, +48 75 78 16 633 fax wew. *8
e-mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl
dni i godz. urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7:00 do 15:00
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
,, REMONT LEŚNEJ DROGI TŁUCZNIOWEJ’'
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont tłuczniowej drogi leśnej (220/1105)
położonej w leśnictwie Niedźwiedzia Góra oddział 65, 67, 80, 81. Droga została
uszkodzona w wyniku nawalnych deszczy. Naprawa drogi będzie wykonywana
na 3 metrowej szerokości i łącznej długości uszkodzeń 989 mb.
2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 15.11.2022 roku
3. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Wartość ceny ofertowej.
4. Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego:
O udzielenie ww. zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy, posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
5. Sposób przygotowania oferty:
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1) Wykonawca może złożyć tylko jedną
wypełnioną ofertę (wg. zał.) z
wypełnionym kosztorysem ofertowym
2) Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, na
opakowaniu „koperta” należy podając nazwę i adres Zamawiającego oraz
adnotację: Oferta :„Remont leśnej drogi tłuczniowej” i dane adresowe
składającego ofertę.

6.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu nadleśnictwa albo przesłać
pocztą tradycyjną w formie pisemnej lub kurierem na adres:
Nadleśnictwo Świeradów,
ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów Zdrój.

z dopiskiem: na kopercie – Oferta - ,, REMONT LEŚNEJ DROGI TŁUCZNIOWEJ’'
zn. spr. SA.270.34.2022
w terminie do dnia 16.09.2022r. do godz. 10:00
7. Uwagi końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty
niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami ofertowymi;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;

są

2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji postępowania bez
podania przyczyny.
10. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty zamieści informację o dokonanym wyborze
na swojej stronie internetowej: https://swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/zamowieniawylaczone-z-pzp
11. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracowników
Nadleśnictwa
Świeradów w osobach:
a) w zakresie formalno – prawnym dotyczącym postępowania:
Bogusław Hadam, e-mail: boguslaw.hadam@wroclaw.lasy.gov.pl;
tel. +48 75 78 16 333 wew. *672, kom. +48 695 861 101
b) w zakresie merytorycznym:
Dariusz Wieliczkiewicz, e-mail: dariusz.wieliczkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl;
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tel. +48 75 78 16 333 wew. *675 kom. +48 609 881 689
12. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Stosownie do 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 osobowych)(Dz.
Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Nadleśnictwo Świeradów z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, ul. 11
Listopada 1,
tel. 757816333,adres e-mail:
swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się
na adres e-mail: iod@comp-net.pl .
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.
6. Niezależnie od postanowień pkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze,
w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym 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;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
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w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym;
niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy.
11. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od
Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których
dane dotyczą, źródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS.
13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną
wobec Zamawiającego.

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty
2. Kosztorys ofertowy do wypełnienia.
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