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21. Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 

 

                                                                                                                    Świdwin, 02.06.2022 r.  

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo 

zamówień publicznych 

 

„Wykonanie usługi wycinki drzew na terenie JW w Trzebiatowie”  

Sygnatura sprawy RG/30/2022 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie usługi wycinki drzew z terenu działki nr 26/6 obręb Trzebiatów - 11 

(Decyzja nr 10/2021 Burmistrza Miasta Trzebiatów z dn. 11.05.2021r. znak 

GNRiOŚ.6131.28.2021 oraz Decyzja nr 128/2022 Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dn. 31.01.2022r. znak 

ZN.5146.46.2021.MA), wyszczególnionych w Inwentaryzacji dendrologicznej 

oraz Szacunku brakarskim wykonanym przez JKK FOREST sp. z o.o. z siedzibą 

w m. Sławno – załącznik nr 1;  

b) wywóz drewna z terenu wycinki; 

c) zagospodarowanie przez Wykonawcę pozyskanego drewna, wszelkich odpadów 

związanych z wycinką (ściętego drewna odpadowego, konarów, gałęzi, trocin, 

karpiny, kory drzewnej i innych); 

2) Drewno pozyskane w wyniku usunięcia drzew stanie się własnością Wykonawcy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość drewna, dla 

kompleksu  Trzebiatów, które zostało określone w Inwentaryzacji zieleni oraz 

Szacunku brakarskim (Wyk. JKK FOREST sp. z o.o. z siedzibą w m. Sławno) – 

załącznik nr 1. 

3) Ogólne wymagania dotyczące usługi zawiera załącznik nr 2 – opis przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

Wycinka nastąpi po 16.10.2022r do 30.11.2022r. 

3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz oferty cenowej wg załączonego do ogłoszenia wzoru, 

4.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: 

a) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy 

tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami wskazanymi w treści ogłoszenia oraz uwzględniać cały zakres 

przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty oraz koszty dojazdu, 

narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia). 

b) Cenę oferty stanowi wartość brutto pomniejszona o kwotę wyliczoną na 

podstawie szacunku brakarskiego, w wysokości 8 186,71 zł. Wobec 

powyższego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe w ofercie. 

5. Zamawiający w każdym czasie bez podania przyczyny może unieważnić 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

6. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem dedykowanej Platformy 

zakupowej, o której mowa w pkt. 8 ogłoszenia. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych 

załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert, o czym 

poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając 

stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało 

ogłoszenie, 

b) nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie, 

c) wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, 

d) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i innych, 

e) wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy 

celem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

a) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/21blot. Platforma zakupowa dostępna jest 

również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.21blt.wp.mil.pl, w zakładce BIP – Ogłoszenia. 

b) Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego, który stanowi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz zamieszczona jako plik na Platformie, poprzez 

komunikat „Złóż ofertę”. 

c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób niż powyżej. 

d) Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 

podpis zaufany czy osobisty. 

9.   Sposób oceny ofert: 

a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%; 

b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:  

cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100%.  

Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów  

w kryterium cena, z zastrzeżeniem, że punkty zostaną przyznane dla każdego 

zadania oddzielnie; 

c) Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół. Protokół jest jawny i zostanie 

zamieszczony na Platformie zakupowej, o której mowa powyżej. 

10.  Termin złożenia oferty cenowej: 

    Formularz oferty cenowej należy złożyć w terminie: 

    do dnia 09.06.2022 roku, do godz. 10:00.        

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

  Agata Wietrak, za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, 

udostępnionego na Platformie. 

12. Informacja RODO: 

 Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO        

informuję, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest 21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin; NIP 672-17-59-451, tel.: 

261-533-252*; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w  21. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin  jest pani Monika Stachowicz, kontakt: 

21blt@ron.mil.pl, tel.: 261-533-252*; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym  

z postępowaniem o udzielanie zamówienia prowadzonym z wyłączeniem 

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu związanych 

z realizacją obowiązków 21. BLT jako Zamawiającego, które wynikają  

z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji 

https://platformazakupowa.pl/pn/21blot
http://www.21blt.wp.mil.pl/
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obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, 

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu 

o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych wymienione w art.  

6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

4) Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres tego postępowania oraz 

przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast 

przechowywane – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji – przez okres  

5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia. 

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Państwa dane 

osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp 

podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące 

pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzające dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską. 

6) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

7) Administrator danych zobowiązuje Państwa do poinformowaniu o zasadach  

i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane  

w realizację umowy. 

    ______________ 
*      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. 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1) Inwentaryzacja dendrologiczna 

2) Opis przedmiotu zamówienia  

3) Formularz oferty cenowej 

 

                                                                                       DOWÓDCA 

     21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO  

                                                         z upoważnienia 

                                                                     KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 

                                                                        /-/     Agnieszka OBSZYŃSKA 


