Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica
Brodnica, 29.07.2021
Znak spr.: SA.2717c.24.2021

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Nadleśnictwo Brodnica
zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
„Dostawa torfu odkwaszonego pH 5,5-6,5 w ilości 1000 m3, Big Bale na palecie, torf
atestowany, transport na szkółkę wraz z rozładunkiem.” II
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem torfu do Szkółki Zespolonej
Zarośle
Ilość: 1000 m3
pH: 5,5-6,5
Big Bale na palecie
odkwaszony
atestowany

Kod CPV 09112200-9 Torf
2. Termin realizacji zamówienia: do 1 września 2021r..
3. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, pokój nr 9 – p. Paweł Kowalski,
e-mail: pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl
4. Kryteria wyboru ofert:
Cena – 100 %
5. Wymagania dotyczące dostawy:
•
•
•

Dostawa do szkółki leśnej Zarośle
Atest na dostarczony produkt (należy załączyć do oferty)
Rozładunek na szkółce przez dostawcę.

6. Sposób przygotowania oferty:
5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
6.3 Oferta winna zawierać:
a) nazwę firmy i adres składającego ofertę,
b) cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia,
c) wskazanie kierownika budowy,
d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu, tj.:

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
• atest na oferowany produkt
e) Warunki rękojmi/gwarancji,
f) Termin ważności oferty: 30 dni.
Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy składać w siedzibie Nadleśnictwa
Brodnica w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta na: „Dostawa torfu odkwaszonego pH 5,5-6,5 w ilości 1000 m3, Big Bale na
palecie, torf atestowany, transport na szkółkę wraz z rozładunkiem.” II
Nie otwierać przed 06.08.2021 r.”

Godz. 10:00
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 06.08.2021 roku, do godziny
09:30 w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, adres ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica. pokój nr 15
(I piętro).
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16, 87-300
Brodnica w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 10:00.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej (zaszyfrowany hasłem plik
programem sugerowanym - 7 zip) należy przesłać do terminu składania ofert na adres e-mail:
brodnica@torun.lasy.gov.pl.
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez
osobę upoważnioną.
Hasło do odszyfrowania oferty należy przesłać na adres: pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl.
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Załączniki:
- formularz oferty
- wzór umowy,
- Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO)

