RGN.6872.33.9.2020
Sanok, dnia 06.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 869 ze zm.), art. 4 d ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), niniejsze postępowanie nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest prowadzona na
podstawie Zarządzenia nr 269/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
wprowadzenia regulaminu dotyczącego ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych, dla których nie
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.
1.

Zamawiający:

Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
NIP: 687-17-83-356,
REGON: 370440749
2.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie usługi zabiegu
pielęgnacji upraw leśnych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości:
1) Łodzina – dz. nr 309/1
2) Raczkowa – dz. nr 819
3.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
1) pielęgnacji upraw leśnych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: Łodzina
tj.:
a) odsłonięcie sadzonek drzew, koszenie oraz usunięcie traw i chwastów
Miejscowość
Nr działki
Oddział, pododdział Powierzchnia
(ha)
Łodzina

309/1

23 f

1,40

Razem:

Ilość szt., gatunek

9 000 buk, czarna olcha
9 000

2) pielęgnacji upraw leśnych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: Raczkowa
tj.:
a) odsłonięcie sadzonek drzew, koszenie oraz usunięcie traw i chwastów
Miejscowość

Nr działki

Oddział, pododdział

Powierzchnia
(ha)

Ilość szt., gatunek

Raczkowa

819

34 k

2,00

9 500 buk, świerk

Razem:

9 500
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Termin realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2020 r.
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac Podwykonawcom, zobowiązany
jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
5. Podstawą wyboru oferty jest: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim na
załączonym formularzu oraz przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę
wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
1. Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w
Sanoku; ul. Kościuszki 23; (wejście od strony parkingu - składanie dokumentów wyłącznie
do skrzynki podawczej znajdującej się w holu na piętrze S2); z napisem:
„Wykonanie zabiegu pielęgnacji upraw leśnych na terenie Gminy Sanok w miejscowości Łodzina,
Raczkowa – nie otwierać”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2020 r. do godz. 10:00.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2020 roku o godzinie 10:30.
3) Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy wykonawcy,
- oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania
zadania.
- Oświadczenie split payment oraz klauzulę informacyjną RODO.
10. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.
11. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego postępowania oraz danych zawartych w ofercie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
13. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 30 dni od dnia
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.
14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Anna Kruczkiewicz tel. 13 46 56 552, Rafał Sąsiadek tel. 13 46 56 586.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy,
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do
wykonania zadania,
Wzór umowy.
Klauzula informacyjna RODO.
Oświadczenie split payment.
WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Strona 2 z 2

