
Opole, dn. 29.10.2018 r. 

AG.2512.59.2018 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące  

Wycinki 13 drzew z działki nr 283/8 obręb Chróścina  

(ul. Niemodlińska 49, Chróścina, gmina Dąbrowa, woj. opolskie) 

 

I. Zamawiający: 

Powiat  Opolski 

ul. 1 Maja 29,  

45 – 068  Opole 

NIP 754 – 30 -23 – 121 

tel. 77 54 15 101 

 

Osoba do kontaktu:  

Natalia Mróz – Złoty – Naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego  

tel. 77 54 15 110 

 

Szacowania wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

1. Wycięciu 13 drzew z działki nr 283/8 obręb Chróścina (ul. Niemodlińska 49, 

Chróścina, gmina Dąbrowa, woj. opolskie): 

- orzech włoski – szt. 1 o obwodzie pnia 88 cm, 

- grab pospolity – szt. 2 o obwodzie pnia 117 cm i 176 cm, 

- klon jesionolistny – szt. 3 o obwodzie pnia 94 cm, 90 cm, 92 cm, 

- daglezja – szt. 1 o obwodzie pnia 223 cm, 

- lipa drobnolistna  - 3 szt. o obwodzie pni 175 cm, 150 cm, 81 cm, 

- robinia akacjowa – 1 szt. o obwodzie pnia 145 cm, 

- dąb szypułkowy – 1 szt. o obwodzie pnia 222 cm, 

- szydlica japońska – 1 szt. o obwodzie pnia 65 cm. 



2. Wyfrezowania pni na głębokość 10 cm poniżej normatywnej powierzchni terenu  

i wyrównanie terenu po powstałych nierównościach (frezowaniu). 

3. Odkupienie 100 % pozyskanego drewna (wg cen i ilości wynikających z protokołu 

brakarskiego zatwierdzonego przez uprawnionego leśnika i sporządzony przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego).  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac  w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)  

nie utraciły tej właściwości w czasie prac. 

Wykonawca odpowiada za pozyskane drewno użytkowe i opałowe do czasu 

zakończenia  prac. 

4. Uporządkowanie terenu polegające na: 

- zabraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna, 

- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 

prac. 

Dodatkowe informacje: 

1. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym należy przeprowadzić ww. 

prace, 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu  

oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac, 

3. Wykonawca jeśli zajdzie taka konieczność zobowiązany będzie do dokonania 

niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym w zakresie konieczności  

z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej, 

4. W trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach 

właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót, zabezpieczenie  

przed zniszczeniem ogrodzeń, itp.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac, 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania całości 

lub części usługi. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt II wraz z odkupieniem 

drewna: do 10 grudnia 2018 r. 

 



IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątka firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- zawierać wartość oferty (netto i brutto) dla przedmiotu zamówienia, 

- określać termin wykonania zamówienia, nie później niż do dnia 10.12.2018 r. , 

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z forma 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

Do oferty należy dołączyć: 

 

- poświadczenie należytego wykonania prac od co najmniej jednego wcześniejszego 

Zleceniodawcy na wartość co najmniej równą do składanej oferty, 

 

- oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu OC,  

 

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień związanych z wycinka drzew, 

 

- oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert  

 

1. Oferty należy składać do dnia 06.11.2018 r. elektronicznie za pośrednictwem 

platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/powiatopolski  

lub  

na adres e-mail: nmroz@powiatopolski.pl  

lub 

pisemnie do kancelarii pokój nr 4  Starostwa Powiatowego w Opolu,  przy ul. 1 Maja 

29, 45 – 068 Opole z dopiskiem na kopercie ,,Oferta na wycinkę drzew Chróścina”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli 

oferty do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. 

 

VI. Ocena ofert 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100%. 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatopolski
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VII. Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od 

osoby fizycznej, której dane te dotyczą 

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”, informujemy, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opolski z siedzibą w 

Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w Opolu; 

 w sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych na adres email: 

iodo@powiatopolski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Wycinki 13 drzew z działki nr 283/8 obręb Chróścina (ul. Niemodlińska 49, 

Chróścina, gmina Dąbrowa, woj. opolskie)”; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty zewnętrzne, 

którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane 

osobowe, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych, w celu zapobiegania 

przestępczości oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, jak również inne 

podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim 

obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, 

szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, 

windykacyjnych oraz pomocy prawnej; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszego 

zamówienia publicznego, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do 

wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności obowiązek archiwizacji 

dokumentacji zapytania ofertowego), jak również przez okres niezbędny do 

ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana 

lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora; 

 podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy/zlecenia w sprawie przedmiotowego 

zapytania ofertowego, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem przedmiotowej 

umowy/zlecenia; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować 
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zmianą wyniku zapytania ofertowego, ani zmianą postanowień umowy/zlecenia 

 w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności 

protokołu; 

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo to 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; 

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

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO - prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− w związku z art. 20 ust. 1 lit. b) RODO - prawo do przenoszenia danych 

osobowych; 

− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

 

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Skan decyzji wraz mapą podglądową 

3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO. 


