Jabłonna, 1 czerwca 2022 r.
L.dz.: 827/2022
Nr sprawy: 2/OZ/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Polska Akademia Nauk
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
NIP: 525 15 75 083
e-mail: info@palacjablonna.pan.pl
tel. (22) 782-44-33
2. Przedmiot zamówienia – dostawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa do PAN DZiK w Jabłonnie traktora
ogrodowego – koszącego” o następujących parametrach technicznych:
Wymagania techniczne:

SILNIK
•
•
•
•
•

Pojemność skokowa: min. 680 cm³
Liczba cylindrów: 2
Moc znamionowa silnika: min. 13 kW
System chłodzenia: Powietrze
Pojemność zbiornika paliwa: min. 10 litrów

SYSTEM TNĄCY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszar roboczy (do): 9 tys. m²
Metoda koszenia: Zbieranie do kosza
Rodzaj systemu tnącego: Z centralnym agregatem tnącym
Szerokość koszenia: min. 120 cm
Liczba wysokości koszenia: min. 9
Regulacja wysokości koszenia: Manualna z dźwignią
Zakres wysokości koszenia: 5-100 mm
Liczba noży: 2
System załączania noży: Sprzęgło elektromagnetyczne
Koszenie na biegu wstecznym: Tak
Zestaw mulczujący: Opcja
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika: Tak

PRZEKAZANIE NAPĘDU
•
•

Przekładnia: Hydrostatyczna
Napęd: Na cztery koła

WYPOSAŻENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodzaj kosza: Tekstylny
Pojemność kosza: min. 360 litrów
Opróżnianie kosza: Manualne
Kierownica: z miękkim uchwytem
Rodzaj fotela: Komfortowy z podłokietnikami
System bezpieczeństwa: Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa
Panel: Tak, z inteligentnym ekranem panoramicznym
Licznik motogodzin: Tak na wyświetlaczu
Światła przednie: Tak - LED
Tempomat: Tak
Złącze do mycia: Tak
Ładowarka: Opcja
Zderzak: Tak
Koła antypoślizgowe: 4

WYMIARY CAŁKOWITE
•
•

Min. promień skrętu: 90 cm
Waga: max 310 kg

Dodatkowe wymagania stawiane przez Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał gwarancję na okres min.
36 miesięcy.
2. Traktor powinien być fabrycznie nowy – max. 1 mth na liczniku.
3. Oryginalna karta gwarancyjna - uzupełniona o przegląd zerowy urządzenia.
4. Oryginalna książka serwisowa wraz z certyfikatami i atestami traktora ogrodowego.
5. Oryginalna instrukcja obsługi w języku polskim.
6. Transport do siedziby Zamawiającego – w cenie traktora ogrodowego.
4. Termin wykonania usługi: 10 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do
dnia 30.06.2022 r.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami dla każdej części zamówienia:
Cena – waga 100 %
6.

Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
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dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
7.

Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.
1)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i
nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego Ogłoszenia o
zamówieniu.
2)
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia (bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu nadsyłania
ofert).
3)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania żądania od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień
do ofert oraz do wezwania Wykonawców do
uzupełnienia złożonych ofert.
4)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofertach
Wykonawców,:
a) oczywistych omyłek pisarskich;
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek;
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
5)
W przypadku gdy w formularzu ofertowym Wykonawca poda różne ceny
ofertowe liczbą i słownie, Zamawiający przyjmie, że cenę ofertową stanowi
niższa z podanych cen.
6)
.
7)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie postanowień
umowy, w tym ceny ofertowej.
8)
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego Ogłoszenia o
zamówieniu. Umowa będzie zawierała postanowienia o karach umownych i
odstąpieniu od umowy.
9)
Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) - Oferty przekazane
Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
10) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
w związku z realizacją całości przedmiotu zamówienia w ramach części na
którą Wykonawca składa ofertę opisanej w niniejszym zapytaniu.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
12) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
130.000,- PLN na tej podstawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
14) Oferta złożona w niniejszej procedurze, przestaje wiązać w przypadku wyboru
innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

8.

Sposób przygotowania i złożenia oferty.
1)
2)
3)
4)

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr
1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową zawierającą cenę ofertową na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz oświadczenie o zapoznaniu się i
akceptacji warunków zawartych w Ogłoszeniu prosimy składać do dnia
07.06.2022r. elektronicznie.
Oferta powinna być podpisana podpisem zwykłym (skan pdf) lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na
adres e-mail: Piotr.Januszewski@palacjablonna.pan.pl - w terminie do dnia 07.06.2022 r. do godz. 12.00 (liczy się data i godzina
wpływu do Zamawiającego).

9.

10.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Piotr Januszewski, nr tel. (22) 782-44-33, e-mail: Piotr.Januszewski@palacjablonna.pan.pl
11.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl.
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i
realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO
4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania
obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu:

12.
−

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Dyrektor
PAN DZiK w Jabłonnie
/-/ Katarzyna Molęda
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