Nadleśnictwo Cybinka
Cybinka, 25.08.2021 r.
Zn. spr.: NB.270.5.2021.MF
(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka w Cybince
Ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka
II. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie prowadzone jest trybie konkurencyjności na podstawie zarządzenia
nr 7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 26.03.2021 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto poniżej
130 000 złotych.
Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 2019 z zm.) na podstawie art. 2, ust. 1 pkt. 1 – wartość
zamówienia poniżej 130.000,- złotych
III. OPIS PRZEDMIOTU
1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz
obuwia i odzieży roboczej dla pracowników Nadleśnictwa Cybinka.
Rodzaj i ilość odzieży oraz obuwia zamieszczono w tabeli poniżej:
Lp.
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Nazwa środka ochrony indywidualnej lub odzieży
roboczej i obuwia roboczego
Ubranie letnie w tym 2 pary spodni
Ubranie ocieplane, tkanina z membraną
oddychającą
Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe
Koszula robocza długi rękaw

Ilość
szt.
27
24
14
41
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Koszulka T-shirt
Koszulka termoaktywna krótki rękaw
Koszulka termoaktywna długi rękaw
Bielizna termoaktywna - kalesony męskie/ leginsy
damskie
Buty terenowe, wodochronne z membraną
oddychającą
Buty gumowe wodochronne
Buty gumowe wodochronne i ciepłochronne
Nakładki antypoślizgowe (raki)
Ochraniacze na buty (stuptuty)
Skarpety letnie termoaktywne
Skarpety zimowe termoaktywne
Czapka letnia
Czapka zimowa
Okulary ochronne
Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją
Ubranie całoroczne tkanina z membraną
oddychającą
Ubranie letnie w kolorze ostrzegawczym ( z
elementami odblaskowymi)
Ubranie ocieplane w kolorze ostrzegawczym ( z
elementami odblaskowymi)
Kurtka przeciwdeszczowa
Kamizelka ocieplana
Buty ochronne, podnosek ochronny
Buty gumowe wodo i ciepłochronne, podnosek
ochronny
Buty gumowe wodoodporne podnosek ochronny
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Kolorystyka ubrań powinna nawiązywać do kolorystyki munduru codziennego leśnika
określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska DZ. U. 2017 Poz. 2466 z dnia 19
grudnia 2017 w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do
ich noszenia.
Środki ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej powinny być bardzo dobrej
jakości z jak największym udziałem materiałów naturalnych, z odpowiednimi
certyfikatami.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się zgodnie z otrzymanymi
zamówieniami – czas realizacji zamówienia od chwili jego otrzymania będzie wynosił
maksymalnie 2 tygodnie.
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 100 %,

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.09.2021 r. do godz.
10:00 w Nadleśnictwie Cybinka pokój nr 20 (Sekretariat), przesłać pocztą tradycyjną
na adres Zamawiającego ul. Dąbrowskiego 43 lub elektronicznie na adres email:
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2021 r. o godz. 11:00 w Nadleśnictwie Cybinka.
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: do 15.11.2021 roku
VIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym w języku polskim powinna być
sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w
sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę
upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli
ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
XII. DODATKOWE INFORMACJE
1.Sposób płatności:
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Płatność za wykonanie zadania nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze
VAT w terminie do 21 dnia od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie
obustronnie podpisanego protokołu odbioru.
2.Dodatkowych informacji udziela: Mateusz Filipiak pod numerem telefonu:
606870001 oraz adresem email: mateusz.filipiak@zielonagora.lasy.gov.pl.
3. 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: administratorem Państwa danych osobowych jest: Nadleśnictwo Cybinka z
siedzibą
ul.
Dąbrowskiego
43,
69-108
Cybinka,
adres
e-mail:
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl ; numer telefonu: 68 391 13 07;
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszego
postepowania.
- Nadleśnictwo Cybinka, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
można się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych pod
adresem e-mail: iod@comp-net.pl
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie
Administratora oraz na jego stronie internetowej:
www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl
Z poważaniem,
Krzysztof Tomczak
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy oraz doświadczeniu do realizacji przedmiotu
zamówienia.
3.Wzór umowy.
1.
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