Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,
	Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sadzonek drzew leśnych dla potrzeb odnowienia pożarzysk w m. Międzyleś, gm. Poświętne i 	w m. Franciszków, gm. Tłuszcz.
	
Zadanie obejmuje: 
1. Dostawę materiału sadzeniowego, spełniającego wymagania przepisów o leśnym materiale rozmnożeniowym:

a. dla potrzeb odnowienia pożarzyska w m. Franciszków, gm. TŁUSZCZ (Region 454)
rodzaj
opis, wiek, klasa 
ilość szt. 67 800 w tym:
sosna zwyczajna
z zakrytym systemem korzeniowym, kl. I 
18 300
sosna zwyczajna
jednoroczna, kl. I
10 600
brzoza
dwuletnie
kl. I
22 400
olcha

16 500

b. dla potrzeb odnowienia pożarzyska w m. Międzyleś, gm. POŚWIĘTNE (Region 455)

rodzaj
opis, wiek, klasa 
ilość szt. 65 400 w tym:
sosna zwyczajna
z zakrytym systemem korzeniowym, kl. I 
10 500
sosna zwyczajna
jednoroczna, kl. I
43 700
brzoza
dwuletnie, kl. I
10 300
świerk pospolity

900
	
2. W ofercie należy podać:
czy dostawca zapewnia własny transport do miejsca magazynowania,
koszt w.w. transportu na teren powiatu wołomińskiego,
ewentualnie - czy dostawca oferuje upust np. w kosztach transportu,
informację n.t. warunków zwrotu pustych kontenerów po sadzonkach.

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej na poszczególne rodzaje sadzonek.

V. Termin wykonania zamówienia:
	- sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - w terminie od 08 kwietnia 2005r. do 31 maja 2005r.
	- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym - w terminie od 08 kwietnia 2005r. do 16 maja 2005r.
	- partiami, w ilościach uzgodnionych z wykonawca sadzenia.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
deklarację świadectwa pochodzenia materiału rozmnożeniowego.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Sposób porozumiewania się:
na adres Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
fax: 0 22 787-42-99, 
e-mail: wos@powiat-wolominski.pl 

 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego,
Tomasz Gumkowski – samodzielny referent Wydziału Ochrony Środowiska, j.w.,

	Termin związania ofertą:  30 dni od upływu terminu składania ofert.


	Opis sposobu przygotowywania ofert: 

wg załączonego formularza,

	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

	Miejsce składania i otwarcia ofert: w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu 
 Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 11.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2005r. do godz. 10.00,
Termin otwarcia ofert: dnia 30 marca 2005r. do godz. 10.15,

	Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena końcowa brutto oferty całościowej lub cena brutto poszczególnych elementów zadania wg ofert częściowych.

 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Najniższa cena końcowa brutto oferty całościowej lub najniższa cena brutto poszczególnych elementów zadania wg ofert  częściowych. 
Przy czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju i ilości sadzonek,  także z oferty całościowej.

 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19, poz. 177 z późn. zm.).

zał. nr 1
OFERTA
									.........................., dnia .............................
Nazwa Wykonawcy
.........................................................
.........................................................
.........................................................
telefon

W związku z ogłoszeniem z dnia .............. o przetargu nieograniczonym na dostawę sadzonek drzew leśnych, przedkładamy poniższą ofertę:

I. Wykonawca zapewnia dostawę materiału sadzeniowego, spełniającego wymagania określone  w obowiązujących przepisach o leśnym materiale rozmnożeniowym, wg poniższej tabeli:

1. Tab. nr 1.
rodzaj
opis (wiek, klasa)
ilość (szt.)
cena jednostkowa
netto zł/szt. 
+ .............% VAT
cena brutto


region 454
(Tłuszcz)
region 455
(Poświętne)
razem


sosna zwyczajna
z zakrytym systemem korzeniowym, kl. I 
18 300
10 500
28 800


sosna
zwyczajna
jednoroczna,
kl. I
10 600
43 700
54 300


brzoza

dwuletnie
kl. I
22 400
10 300
32 700


olcha

16 500
-
16 500


świerk pospolity

-
900
900


		
razem brutto zł.: ........................................., w tym ............%VAT zł...............................

2. Dodatkowe usługi, które Wykonawca zapewnia w ramach ewentualnej umowy: 
a. transport do miejsca magazynowania: tak/* nie,
b. koszt w.w. transportu na teren powiatu wołomińskiego ..................................................................................................................................................................................................................
wraz z kalkulacją: ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3. Informacja na temat warunków zwrotu pustych kontenerów po sadzonkach sosny ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Informacja o tym czy oferent udziela upustu w ramach ewentualnej umowy:

- ewentualna wysokość upustu, np. w kosztach transportu: (wysokość kwoty)........................................................


III. Cena końcowa brutto (zł): ................................................. (słownie ............................................................................................
...........................................................................................................................................................w tym VAT zł ...............................
IV. Termin wykonania zamówienia: ....................................................................................................................................................
										
podpis                  







zał. nr 2



.................................., dnia ..............................
Nazwa Wykonawcy  
.........................................................
.........................................................
.........................................................




Oświadczenie
o spełnieniu wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, o zmówienie publiczne na Dostawę materiału sadzeniowego, spełniającego wymagania przepisów o leśnym materiale rozmnożeniowym, dla potrzeb odnowienia pożarzysk w m. Międzyleś, gm. Poświętne i w m. Franciszków, gm. Tłuszcz.:
oświadczam/y, że: 

	posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.





............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

