Ogłoszenie nr 2021/BZP 00216971/01 z dnia 2021-10-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851721640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 23
1.5.2.) Miejscowość: Tarnów
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.5.7.) Numer telefonu: 14 629 60 31
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgzptarnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pgzptarnow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

rolnicze zrzeszenie branżowe
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dcc10ef-250a-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00216971/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 13:01
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00201184/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgzp-tarnow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://pgzp-tarnow.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej
wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym
dostępnym pod adresem https://pgzp-tarnow.ezamawiajacy.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do
Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://pgzp-tarnow.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa
maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w
postępowaniu.
Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://pgzp-tarnow.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
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lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert w systemie,
zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji „regulacje i procedury
procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji w systemie, o których mowa w regulaminie dostępnym
pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem https://pgzptarnow.ezamawiajacy.pl w terminie wskazanym w SWZ.
Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1. Wypełnienie zdefiniowanych przez Zamawiającego w systemie:
a) Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na
zakładce „Oferta”.
oraz podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem
zaufanym osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO
Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz.Urz.UE L 119 Z 04.05.2016)
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie z
siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 23. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest
pod nr tel.: 508 082 468 lub adresem e-mail: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 roku oraz na podstawie art. 9 ust 1 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art.6 ust 1 lit c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/001/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup 52000 kg ciasta do podkarmiania pszczół.
Opakowanie jednostkowe: 1 kg
Dostawa w 7 punktów na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz
tarnowskiego. Koszt dostawy w cenie pokarmu.
Termin realizacji: do 20 listopada 2021 r.
Parametry jakościowe:
Sucha masa: nie mniej niż 82%
Glukoza: nie mniej niż 40% suchej masy
Fruktoza: nie mniej niż 35% suchej masy
Termin przydatności do zużycia: nie krótszy niż 31. 08. 2022 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15710000-8 - Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane
punkty wg poniższego wzoru:
Cena brutto (C)
najniższa oferowana cena brutto
C = ___________________________________________ x 100%
cena brutto badanej oferty
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert dla przedmiotu
zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 15:00
8.2.) Miejsce składania ofert: pgzp-tarnow.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 15:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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