OGŁoSZENIE o PRZETARGU
prowadzone w trybie okreŚlonym w art. 70l ustawy z clnia 23 lcwietnia l964 roku

Kodeks cyrvilny
(Dz. U. 22018 r.,poa.1025, 1104,1629)
na dostawę pokarmów pszczelich w ramach realizacji zadanil publicznego pod
tytułent

,,Program poprawy warunków fitosanitarnych

rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu
pokarmów pszczelich''

l

'

Postępowanie przetatgowe realizowane jest na podstawie art.7Ol 7o3,7o4 i 705 u stawy

'
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.22018 r., poz. 1025,1104,1629).

Ż. organizatorem
Re gio

na

z

dn|a 23

przetargu (zwanym dalej Zamawiającym) jest

lny Zw iązek P szczelarzy Wielkopolski Pó

łn ocn

ej w Ch odzi

eĘ,

Adres: ul Paderewskiego2, ó4-800 ChodzieŻ
wpisany do krajowego rejestru sądowego po numerem

REGON 570305Ż29, NIP 764-17-99-549

l)

Marek Komasiński _ Prezesa Zarządu

2)

Krzysztof Górny _ Wiceprezes Zaruądu

3)

Sebastian Niezborała - Skarbnik

4)

Zbigniew Rochowski

-

KRS 0000057889,

, reprezentowany przez'.

Sekretarz

organizator działa w imieniu i na rzecz'.

Regionalnego Związku Pszczelarzy Wlelkopolski Północnej w Chodzieży
ul, Paderewskiego 2
64-800 Chodzież

Numer: KRS 0000057889 REGON 570305229 NIP 766-17-99-549
Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. prof. TeofiIa ClesleIskiego w
Kaliszu
ul. 3 Maja 13a
62-800 Kalisz

Numer: KRS 0000069108 REGON 2504445420 NIP 618-00-42-78L
Regionalnego Związku Pszczelarzy z sledzibą w Koninie
Ul, Dworcowa 4/1
62-510 Konin
Numer: KRS 0000066799 REGON 3103064500 NIP 665-20-03-140

Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie
ul, ostroroga nr 83
64-100 Leszno

Numer: KRS 0000029050 REGON 00!382762 NtP 697-15-62-583
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań

Numer: KRS 0000109872 REGON 630223382 NtP 781-10-16-856

Przetatg organizowany jest w celu wyboru dostawcy/ów (zwanych dalej Wykonawcami)

i pokarmu

w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem ,,Program
poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu
pokarmów pszczelich''. Projekt współfinansowany jest przęz Samorząd Województwa
dla pszczół w postaci ciasta

Wielkopolskiego w 2022 roku.
3.

W

sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego ogłoszenia zastosowanie mają

przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

l.

Zamawiający przygotowuje, przeprowadza postępowanie przetargowe

w sposób zapewniający

zachowanie uczciwej konkurencjioraz równe traktowanie wykonawców orazzgodnie zzasadami
proporcj onalnościi przejrzystości.
2

Czynności związane

z

przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania

o

udzielenie

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronnośó i obiektywizm.
J.

Zamówienie udzieli się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami ogłoszenia
o przetargu.

4.

Postępowanie przetargowe jest jawne.
przedsiębiorstwa

w

Nie ujawnia się informacji stanowiących

rozumieniu przepisów

Wykonawca, nie poźniej niz

o

tajemnicę

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŻeli

w terminie składania ofert,

zastrzeg), Że nie mogą być one

udostępnian e otaz wykazał, iŻ zastrzeŻone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4

Postępowanie przetargowe prowadzi

się z

zachowaniem formy pisemnej. Wszelką

korespondencję nalezy kierowaó na adres Zamawiającego określonyw pkt.

I

niniejszego

ogłoszenia.
5

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada2012

r.

- Prawo pocztowe,
b.

osobiście'

c' za pośrednictwem posłańca,

d.przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
2002 t. o świądczeniuusług drogq elektronicznq,
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Marek Komasiński e_mail: komasinski@op.pl
Pan Arkadiusz Sokołowski e_mail: biuro.przetargi@wp.p|

z

dnia

l8

lipca

Postępowanie prowadzi się

w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy moŻe wyraziÓ zgodę na złoŻenie ofeĘ oraz

innych dokumentów równiez
międzynarodowym.
wykonane

g

W takim

w jednym z języków

powszechnie używanych w handlu

przypadku wymagane jest dołączenie do oferty tłumaczenia

o przez tłumacza przysi ęgłego.

7. Po wyborze ofert

najkorzystniejszych Zamawiający podpiszę umowę

z

wybranymi

Wykonawcami, której najistotniejsze warunki określawzór umowy stanowiący załącznik do
ogłoszenia.

8. Z

procedury postępowania przetatgowego Zamawiający sporządza

protokół. Protokół wtaz z

załącznikami jest jawny. Załączniki do protokofu udostępnia się

po dokonaniu

wyboru

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na pisemny wniosek Wykonawcy.

l.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 000.00 kilogramów pokarmu dla pszczól w postaci

ciasta dla Regionalnego ZwiązkuPszczelarzy Wielkopolski Północnej w ChodzieŻy.

Ż' Zamówienie podzielone zostało na 5 oddzielnvch zadań. Zamawiający dopuszcza możliwośó
składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę Zadań.
3. Każdy z Wykonawców moze złoŻyÓ ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

Zadaniejest niepodzielne i stanowi całośó'
4. Dostawa pokarmu dla pszczół w postaci ciasta odbędzie się transportem własnym Wykonawcy
loco magazyny Zamawiającego. Koszt transportu naleŻy wkalkulowaó w cenę oferty. Zamawiający
nie poniesie ztego tytułu Żadnych dodatkowych kosztów. Podstawą każdej dostawy będzie zlecenie
(pisemne lub telefoniczne) określaj ące szczegółowy zakres danej dostawy'

Szcze goĘ doty czące do staw po szcze

Zadanie

gó

lnych czę ści zamówienia okre śla poniŻsza tabe la

Dostawa dla

IlośćĘ

Termin dostawy

76 400,00

Od dnia podpisania

nr
I

Re gion

alny Zw iązek

P

szczelarzy

Wielkopolski Pólnocnej w
ChodzieĘ, ul Paderewskiego 2,64800 Chodzież

umowy do maksymalnie

.25.10.2022r.

2

Re

g io n a l

57 500,00

ny Zw iązek P szczelar zy

Wielkopolski Południowej im. Prof.

umowy do maksymalnie

Teofila Ciesielskiego w Kaliszu, ul.

25.l0.202Ż r.

3 Maja l3a, 62-800

Regionalny Zw iązek

3

P

Kalisz
70 400,00

szczelarzy z

siedzibą w Koninie, ul. Dworcowa

4ll,
Rej

4

on

Od dnia podpisania
umowy do maksymalnie

25.l0'Ż0Ż2 r.

62-510 Konin
57 700,00

owy Zw iązek P szczelarzy w

Od dnia podpisania

Lesznie, ul. Ostroroga 83,64-100

umowy do maksymalnie

Leszno

25.10.2022 r.

Woj ewódz ki Zw iązek P szcze|arzy, ul

5

Od dnia podpisania

Mickiewicz a 33, 60-837

P

138 000,00

Od dnia podpisania
umowy do maksymalnie

oznań

25.10.2022 r.

Zamawiający dopuszcza udzielenie

do

40% zamówienia dodatkowego dotychczasowemu

Wykonawcy zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie dodatkowe udzielone będzie w
przypadku posi adania przez Zamawi

aj ące

go wolnych środków fi nansowych.

Zamówienie dodatkowe udzielone zostanie na podstawie oddzielnej umowy.
Termin realizacji zamówienia dodatkowego określony zostanie w warunkach nowej umowy.
Listy miejsc dostaw zawarte w załączniku do przetargu.

w
L.p.
I

nla

rmu dla

w

ci ciasta

Cecha

Wymaganie

Opis

Drobnokrystaliczne ciasto pszczele

jest kompozycją

cukrów

łatwych do spożycia i przyswajania przez pszczoĘ przez caĘ rok,

szczególnie zalecane podczas zimnych okresów. Posiada gęstą'
jedno|itą masę o dużej sprężystości.Jest plastyczne i pod wpływem
ciepła dłoni łatwo mozna nadać poŻądany ksŹałt.
2

Zapach

Delikatnie słodki, bez obcych zapachów.

3

Powierzchnia

Grubośćrównomierna

na

niepofałdowana' sucha,

całej powierzchni do l5 mm
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń

mechanicznych
4

Sucha masa

Zawartośó suchej masy

-

min.

85%o,

w tym cukry

fruktoza, glukoza), syrop cukru inweńoWanego

(sacharoza,

5

HMF
/hydro ksymety

max.20
I

o

fu

rfura/

(mg/I(g)
6

Barwa

Jednolicie biała do lekko żółtawej

7

Smak

Słodki

8

Konsystencja

Gęsta masa cukrowa
zaleŻno ściod

9

Wymiary arkuszy

te

o ciągliwej strukturze' zmieniającej się w

mperatury

Długośódo 290 mm
Szerokośó do l80 mm

Grubośćdo l5 mm

l0

Popiół

max.0,04oń

konduktometryczny

il

Kwasowość(ph)

max.5,5

t2

okes przydatności

okres przydatności do spożycia}4 miesiące od daty produkcji

13

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe o wadze I kg w formie plastra powinno
we właściwysposób zabezpieczyć jakośó ciasta.

opakowania zbiorcze

5 kg

pakowane

w

pudełka z twardego

materiafu ( np. tektury lub tworzywa sztucznego).

Na

każdym opakowaniu powinna być umieszczona eĘkieta

zawierająca co najmniej następujące dane:
a.

Nazwę wyrobu, symbol, rodzaj

b. Nazwę i adres producenta

c. Masę netto
d. Datę produkcji
e. okres przydatnoścido spożycia

t4

Innę

Dopuszcza się dodatki poprawiające kondycję rodzin pszczelich w
okresie rozrvoju.

l. Realizacja zamówienia następowaó będzie sukcesywnię od dnia podpisania umowy do maksymalnie
25 oaździernika 202Ż roku
Ż'

.

Zamawiający zuwagi na charakter przedmiotu zamówienia wymaga, aby dostawa nastąpiła do 7 dni
roboczvch od zgłoszenia zaootrzebowania (mail lub telefon).

3.

Niezrealizowanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie skutkowaóbędzie rozwiązaniem
umowy z Wykonawcom i naliczenięm kar umownych.

l. o

udzielenie niniej szego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące posiadania wiedzv i doświadczenia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeŻeli

a. Wykonawca wykaze, ze wykonał, a w przypadku świadczęńokresowych lub ciągłych równiez
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upłpvem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostawy
odpowi adaj ące swoim rodzaj em dostawom, stanowiącym przedm iot zamówienia.

b. Wykonawca wykaże, ze dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym umożliwiającym
produkcje pokarmu dlapszczoł o parametrach określonychptzezZamawiającego.

PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
Puławy. ul. Kazimierska 2A. określające poziom:
- Suchej masy węglowodanów w tym: cukry (sacharoza, glukoza, fruktoza, syrop cukru

inwertowanego)
-

HMF ihydroksymetylofurfura/ (mg/Kg)

_

Popiołu konduktometrycznego

- Kwasowości (ph)

24_100

Przesłana do badania próbka powinna zawienć klauzulę: ,,Program poprawy warunków

fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich''
finansowan ego ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w 2022 roku

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający informuję' że
wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto lilcwidacie, w zatwierdzonym

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.

l

ustawy z

dnial5majaŻ0l5r,-Praworestrukturyzacyjne(Dz.U.poz.978,zpóźn.zm.)@
gg! q, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzyciel'i przez
likwidację majątku upadłego, chyba Że sąd zaruądził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l
ustawy

zdnia28 lutego 2003t. -Prawoupadłościowe(Dz.U.z2015r.poz.233,zpóźn.zm.). ofertę

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca do oferty dołączy aktualny odpis z
właściwegorejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej (odpis z

CEiDG lub KRS)

3.

Ponadto Zamawiający informuję, że gd.@!_glg!g Wykonawcy jeŻeli

a.

została złoŻona po terminie składania ofert,

b.

jej treśćnie odpowiada treścininiejszego ogłoszenia o przetargu,

c.

jej

złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

w

rozumieniu przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

d.

zawięra raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

e. zostaŁa złoŻona przez vłykonawcę wykluczone go z udziału w przetargu
f. zawięra błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić zgodnie z zasadami opisanymi w
ogłoszeniu o przetargu,

g.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

l.

Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą byó składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodnośćz oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z
dopiskiem ''za zgodnośćz oryginałem'',.

2.

oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
8

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwegopełnomocnictwa lub

umocowania prawnego' Pełnomocnictwo

naleĘ złoĘćw formie oryginału lub notarialnie

poświadczonei kopii.
3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wtaz

z

tłumaczeniem pruez tłumacza

przysięgłego na język polski.
4.

Zamawiający moŻe Żądaó przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złoŻona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości,co do jej prawdziwości'
5.

Jeżęli wykonawca nie złoŻyłdokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zavłierają błędy lub budzą wskazane ptzez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający

wzrya do ich złoŻenia, uzupełnienia lub poprawienia lub

do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich

złoŻenia,

uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
un

l.

iewaznienie postępowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub kwestii
formalnych, Wykonawca moŻe w formie pisemnej zwróció się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treścininiejszego ogłoszenia o przetargu.

.,

Wniosek, o którym mowa powyŻej moŻna składaó do dnia 10 czerwca 2022 roku.

3.

Jezeli wniosek o wyjaśnienietreści ogłoszenia wpĘnie do zamawiającego później niż do l0 czerwca
202Ż roku,Zamawiający moŻe udzięlió wyjaśnieńlub pozostawić wniosekbezrozpoznanla.

4

Treśó zapylan oraz udzielone wyjaśnieniazostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którzy złoŻyli wniosek
zapytania

5.

ot

o

wyjaśnienia treściogłoszenia, bez ujawni ania żródła

az zo staną zamie szc zo ne na stron ie i nternetowej Zamaw iaj ąc e go

.

Nię udziela się zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnieńczy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnościpostępowąnia.

6.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7.

Modyfi kacj a treściogłoszenia:

W uzasadnionych przypadkach lub w związku

z

ottzymanymi zapytaniami, Zamawiający moŻe

przed upĘwęm terminu składania ofert zmodyfikować treśćogłoszenia o przetargu. Wprowadzone w

ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów' przekazane
zostaną wszystkim Wykonawcom, którzy złoŻyli wniosek
zamieszczone zostaną na stron ie inte metowej Zamawiającego'

9

o wyjaśnienia treściogłoszertia oraz

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez
przypadkach, na co najmniej

obes

30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych

3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŻe

tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłuŻenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższyjednak niz
samodz

ie ln

i

o 30 dni. Wykonawca moze przedłuzyć termin związania

ofertą

e, zaw iadamiaj ąc o tym Zamawiaj ące go.

Przvsotowanie ofertv:
l.

Wykonawca moŻe złoŻyójedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z ptzygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (takze kosztów przygotowania oferty).
3. ofeńa oraz wymagane dokumenty składane wraz

z

ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie

z aktem rejestracyjnym oruz przepisami

prawa.

4. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy' wymaga
się załączenia właściwegopelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5.

Dokumenty winny byó sporządzone zgodnie

z

zaleceniamj otaz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierai informacje

i

dane określone w tych

dokumentach.

6, Poprawki w ofęrcie muszą być naniesione czytelnie oraz

opatrzone podpisem osoby/ osób

podpisującej ofertę.

7. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób trwaĘ, zapobiegający możliwości
dekompletacj i zawartości oferty.
8. Zamawiający nie wymaga wniesieni wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sposób zaadresowania ofertv:

l.

obowiązkiem wykonawcy jest złożenieoferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treścioraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta
koperta).

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno byó zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszego ogłoszenia i opisane w sposób następujący:

,,oferta

_

dostawa i dystrybucja pokarmu dla pszczół w postaci ciasta ''
nie otwierać przed 27 czerwca2022roku'godz. 1130''
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3,

nię ponosi

ZamawiĄący

odpowiedzialności

za

zdarzenia wynikające

z

nienależytego

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Na oferte składaia sie:

1.
2.

Formularz ofertowy zgodny zęwzotem stanowiącym załącznikdo ogłoszenia o przetargu.

Wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, wtaz z
do k

3.
4.
5.
6.

um entam i potwi erdzaj ącym

i' ze

d o

stawy zostały zt ea|izow ane naleĄc ie.

Aktualny odpis z właściwegorejestru (CEiDG lub KRS).
Zaakceptowany wzór umowy'

Wykaz osób do kontaktów zZamawiającym
Pełnomocnictwo udzielone dla osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienie to nie wynikają z
przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

7.
8'

oświadczenie wykonawcy ciasta dlapszczół.

Aktualne badanie ciasta d|a pszczół wykonane przez Państwowi Instytut Weterynarii w
Puławach'

l.

oferty na|eŻy składać do dnia: 27 czerwca 2022 roku do godz. l030

w siedzibie zamawiającego:

lny Związek

P

szczelarzy Wi e lkopo l ski Północnej w Chodzieży

l' Paderewskie go 2,

6

4

Re gi ona
u

-800 ChodzieŻ' Sekretariat

2' Wykonawca moŻe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,

jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. oferty zostaną otwarte dnia:27

Adres: ul. Paderweskieso
ó4_800

czerwca 2022 roku do godz. l l30

2

Chodzież

1l

Informacie dodatkowe:

W przypadku dołączenia do oferĘ informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w

2

częściach:

CzęśćA

-

informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę

w tej częścioferty zostaną

ujawnione wszystkim Wykonawcom).

CzęśćB - dokumenty zastrzeŻone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).
CzęściA i B powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Wykonawca nie musi dzielić oferty na częśćA i B w przypadku, gdy cała oferta jest jawna.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŻeli Wykonawca, nie póżniej niż w terminie składania ofert
zastrzegł,

Że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŻ zastrzeŻonę informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa' Wykonawca nię moze zastrzec informacji, o których mowa w ań. 86 ust.
4, który mówi, Że podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawaĘch w ofeńach'

1. Cena ofęrty stanowi wartośćwyraŻona w jednostkach pienięŻnych, którą Zamawiający jest
o

bow i ązany zapłacić Wykonawc y za ptzedmi ot zamówien ia.

2. W

cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług. Podanię niewłaściwejstawki podatku od

towarów

i

usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

3. JeŻeli złoŻono ofertę, której wybór
podatkowego zgodnie

prowadziłby do powstania

z

Zamawiającego obowiązku

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów

rozliczyć zgodnie

u

takiej

i

usfug, który miałby obowiązek
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 'zamawiającego, czy

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego' wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzió do jego
powstania, oraz wskazując ich wartośó bez kwoty podatku'

4' Inne informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny_ cena neffo, podatek VAT oraz cena brutto muszą
byó wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Wyjaśnienia doĘczące rażąco niskiej ceny wskazanej w ofercie

1) Jezeli zaoferowana cena lub

jej

istotne częściskładowe, wydają się rażąco niskie

w stosunku

do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwościZamawiającego co do możliwościwykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami okręślonymi przezZamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

t2

przepisóW, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w

Ęm złoŻenie dowodów,

dotyczących

wyliczenia.
Ż) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od średniejarylmeĘcznej cen

wszystkich złoŻonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.

1,

chyba Żę rozbieŻnośó wynika z okolicznościoczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
3) obowiązek wykazania,Że oferta nie zawiera ruŻąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

4) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnieńlub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wtaz ze złoŻonymi dowodami potwierdza' Że oferta zavlieru raŻąco niską cenę w stosunku do
przedm iotu zamówienia.

Zamawiający informuję, ze kryterium wyboru ofeń będzie cena.

I.

Zamawiający dokona oceny złoŻonych ofert na podstawie kryterium ceny, zgodnię ze wzoręm

najniższa cena (wartośćbrutto za całośózamówienia) spośród badmych ofeń

cena= --_-___-----

xlO0pkt(wagakryteńum)

'

2.

"ena

(wańośc brutto za całośczamówienia) z ofeńy badanej

Wszystkie oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie

z

ilościąuzyskanych punktów'

Maksymalna ilośó punktów wynosi l00. Zamawiający na tej podstawie stworzy listę
rankingową.

3.

Punkty zostaną obliczonę wg wzoru' z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

4.

JęŻeli nie mozna wybraó najkorzystniejszej oferty z uwagi na to' Że złoŻono dwie lub więcej

ofert o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, któtzy złoŻyli te oferty,
złoŻenia w term

I'

i

n

i

e okre ślonym przez zamawi

aj

ące go

do

ofert dodatkowych

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, atakże punktację ptzyznaną ofeńom w kryterium oceny ofert

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne
l3

2.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej.

3. Zamawiający w zakresie kłzdego z zadan podpisze umowę z Wykonawcą, który
naj korzystniej szą

przedłoŻy

ofertę'

4. Umowa zostanie

zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŻ 3 dni od dnia przesłania

zawiadomien ia o wyborze najkorzystniej szej oferty.

5. Jezeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchy|a się od zawarcia umo}vy, zamawiający
moze wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania z uwagi na brak ważnych
ofert.

l. Do umów stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. _ Kodeks cywilny.
2. Umowa wymaga' pod rygorem niewazności' zachowania formy pisemnej.

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.

4, Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowipaniem
zawartym w ofercie.

6. Istotne postanowienia umowy zawarto we wzotzą który stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

l.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołaniaprzetargu, unieważnienia go w całościlub w
części,w każdym czasie bez podania przyczyn'

2.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywaó się będą przelewem w złotych
polskich.

3.

ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej

4.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie wraz z

:

www'rzpchodziez.pl

załącznikami

Zgodnie z art. 13 ust'

l

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem
t4

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE

L

1l9 z04.05.2016, str. l),

dalej ,,RoDo'', informuję' ze:

o

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Związek Pszczelarzy

Wielkopolski Północnej w ChodzieĘ'
Adres: ul Paderewskiego 2,64-800 Chodzież

.

inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Marek Komasiński;

Pani/Pana dane osobowe przetwaruanebędą na podstawie art. 6 ust.

celu realizacji obowiązku wynikającego

z

l

lit. c RoDo, a więc w

przepisu prawa. obowiązek ten związany jest z

postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu warunki opisane w ogłoszeniu o przetargu;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ptzez okres
postępowan ia przetar gowe go

4 lat od

dnia zakończenia

;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany, stosowanie do art.22 RoDo;
posiada Pani/Pan:

-

_
_

na podstawie art.

l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;

na podstawie art.

l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art' 18

RoDo prawo

Żądania od administratora ograniczeniaprzetwaruania

danych osobowych z zastrzeŻeniem ptzypadków, o których mowa w art. l8 ust. 2

RoDo;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy

RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:

-

w związku z art. l7 ust' 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia dartych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych' o którym mowa w art. 20
na podstawie ań. 21

RoDo;

RoDo prawo sprzeciwu, wobec ptzetwarzania danych

osobowych,

gdyż podstawą prawną przefrłaruania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego
przetwarzania do realizacji obowiązku prawnego ciqŻącego na Administratorze (art. 6 ust'

I lit. c RODO).

o Formularz ofertowy.
15

o Wykaz wykonanych dostaw.
o Wzór umowy.
. Wykaz osób do kontaktów zZamautiającym.
o Lista miejsc dostaw ciasta dlapszczół.
c oświadczenio wykonawcy ciasta dlapszcńł.
o Akualne badanie ciasta d|apszczół wykonane przez Państwowi Instytut Weterynarii w
Puławach.

Chodzież, dnia czerwca 2022

Zatwierdzam:

l)

Maręk Komasiński - Prezesa Zarządu

3) Sebastian Niezborała - Skarbnik

Żu

4) Zbigniewa

Sekretarz

rokl

Załqcznik do ogłoszenia

o

przetargu

Dane dotyczące wykonawcy

Siedziba:

Adres poczty

e

lektronicznej

:

Numer tęlefonu:

Numer REGON:
Numer NIP:

oświadczam, że jako Wykonawca podlegam obowiązkowemu wpisowi

do

rejestru

przedsiębiorców
(zaznaczyć właściwe):

Elrns

E

CEiDG

E

NTB

DOTYCZY

Nuner KRS
Zob ow iązan ia wy ko n awcy
Nawiązując do ogłoszeniao przetargu na zakup

idysĘbucję pokarmu dlapszczół w postaci

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogamiZamawiającego za cenę:

Cena ofertv w zakresie zadania nr 1 ( 76 400.00 ke )

podatek

VAT

8%o

T7

:

ciasta

Cena ofertv w zakresie zadania nr 3 ( 70 400.00 ks ):

zadania......
(słownie:
8 V"
podatek VAT
cena brutto zadania
(słownie:

........,....zł

cena netto

..'........'..)

....................zł
.................)

Cena ofertv w zakresie zadania nr 4 ( 57 700.00 kg ):
cena netto

zadania..'...

(słownie

:

podatek

VAT

...........''zł
..........'.'' )

8Yo

zadania
(słownie:

....................zł

cęna brutto

.................)

Cena ofertv w zakresie zadania nr 5 ( 138 000.00 ks ):

zadania,.....
(słorynie:

........'....zł

cena netto

podatek

VAT

.........'....)

8Vo

oświadczam. że:

1.

Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie wymaganym przezZamawiającego.

2.

Zapoznałem się ze warunkami postępowaniaprzetargowego' nie wnoszę Żadnych zastrzeŻeń

or

az uzy skałem ni ezbędne informacj e do przygotowani a

3.
4.

ofeĘ.

Uwazam się za zł'tiązanęgo ofertą prizez czas wskazany w treściogłoszenia o przetargu.
Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wy znaczony rn przez zam aw iaj ące go.

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Załqcznik do ogłoszenia

Nazwa WykonawcY

o

przetargu

:

ej w C h odzieży'
Regio nalny Zw iązek P szczelarty W ielko polski Półn ocn

Adres: ul Paderewskiego 2, 64-800 ChodzieŻ

Nazwa wykonawcY

Adres wykonawcY
przetargu cywilnego na zakup i
Przystępując do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie
publicznego pod
pokarmu dla pszczół w postaci ciasta, w ramach realizacji zadania

dystrybucję

pszczelich poprzez zakup pokarmów
tytułem ,,Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin
pszczelich''' w imieniu firmy którą reprezentuję

oŚwrłoc

ZANI(Y), ŻE:

udzielenie zamówienia, a jeżeli
w okesie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
wykonałem (wykonaliśmy)
okres prow adzęnia działalnościjest kótszy - w tym okresie
następujące dostawy:

Nazwa
zamówienia,
mieisce realizacji

Nazwa
zamawiającego'
adres. telefon, faks

CharakterystYka
zamówienia

(zakres rzeczowv)

Okres realizacji

(dzierVmiesiąc/rok)

Wartośćkontraktu
wykonawcY

(kwota brutto w zł)

W zalączeniu przedkładam(-my) dokumenty potwierdzające naleĘte wykonanie dostawy
wskazanej w tabeli powyżej (np. referencje, protokoĘ odbioru).

(data i czYelny podPis wYkonawcY)
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Załqcznik do ogłoszenia

Nazwa WykonawcY

o

przetargu

:

ej w C h odzieży,
Regio nalny Zw iązek P szczelarty W ielko polski Półn ocn

Adres: ul Paderewskiego 2, 64-800 ChodzieŻ

Nazwa wykonawcY

Adres wykonawcY
przetargu cywilnego na zakup i
Przystępując do udziafu w postępowaniu, prowadzonym w trybie
publicznego pod
pokarmu dla pszczół w postaci ciasta, w ramach realizacji zadania

dystrybucję

pszczelich popruez zakup pokarmów
tytułem ,,Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin
pszczelich''. w imieniu firmy którą reprezentuję

oŚwIADc ZANI(Y), ŻE:
zamówienia, a jeŻe|t
w okesie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
wykonałem (wykonaliśmy)
okres prow adzenia działalnościjest kótszy - w tym okresie
następujące dostawy:

Nazwa
zamówienia'

mieisce realizacji

Nazwa
zamawiającego'
adres. telefon, faks

CharakterystYka
zamówienia

(zekre* rzeczowv)

Okres realizacji

(dzierVmiesiąc/rok)

Wartośćkontraktu
wykonawcY

(kwotabrutto w zł)

W zalączeniu przedkładam(-my) dokumenĘ potwierdzające naleĘte wykonanie dostawy
wskazanej w tabeli powyżej (np. referencje, protokoĘ odbioru).

(data i czYelny podPis wYkonawcY)
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Załqcznik do ogłoszenia

UMowA

dniu

Re gi onalny

przetargu

-wzór

NA DosTAwĘ KARMY DLA PsZCZoŁ w PosTAcI
zawartaw

o

cIAsTA

w Chodziezy pomiędzy:

m Związki em

P szcze|arzy W ie I kopo

l

ski Północnej w Cho dzieŻy,

Adres: ul Paderewskiego 2, 64-800 ChodzięŻ wpisanym do krajowego rejestru sądowego po
n

umerem

KRS 000005

7 8 8

9, REGON5 70 30 5229, NIP 764-

1

7 -99 -5

49,

reprezentowanym przez;

Walentego Pawłowskiego _ prezes a zarządu, zwanym w dalszej częściumowy ,,Zamawiającym"

zwaną w dalszej częściumowy ,, Wykonawcą", reptezentowaną przez:

następującej treści:

$l
Przedmiotem umowy jest dostawa pokarmu dla pszczół w postaci ciasta zadanie

nr..

... '...

w

uzgadnianych wielkościach dla ......

$2

l.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trakcie zaistnienia okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2'

Zamawiający ma prawo odstąpió od umowy w przypadku nienależytego wykonania zamówienia
po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

$3

l.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó przedmiot zamówienia transportem na własne ryzyko.

Koszt transportu naleĘ wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu
żadnych dodatkowych kosztów.

2. Termin dostawy wynosi do 7 dni robocze od momentu otrzymania zlecenia (pisemnie, telefon)

3. W przypadku dostarczenia pokarmu niespełniającego warunków jakości określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca

poĘje wszystkie

związane z tym straĘ

4. Wykonawca gwarantuje że wszędł w posiadanie przedmiotu zamówienia stanowiącego przedmiot
umowy ponosząc ztego tytułu przewidziane prawem opłaty.

5. Wraz zkaŻdorazową dostawą Wykonawca dołączy snecvfikacie pokarmu dla pszczół w postąci
20

ciasta

6. W przypadku możliwościzaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy
producenta/ wytwórcy Wykonawc

a

zobowiązany

jest do pisemnego,

natychmiastowego

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu
umowy.

$4
Umowa zostaje zawartanaczas określony od dnia podpisania

tj. ........ do ........... dnia......

$s
Termin płatnościza dostawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia odbiorcy faktury.

$6

I.

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) zapłaty za dostarczony towar wg

ustaleń zawartych

w

dalszych

postanowieniach umowy,

b)

każdorazowego sprawdzenia zgodności ilościdostarczonego

towaru

z

dokumentami dostaw niezwłocznie po jego otrzymaniu

Ż. Zamawiający

zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli jakościdostarczonego towaru.

$7

l.

Strony ustalają, że wartośćprzedmiotu umowy

dodaniu podatku

VAT

...

wynosi ..,....zł netto (słownie:zł ..'/100)

a po

..., zł brutto (słownie: zł ...ll00) Wartośó ta stanowi maksymalne

zobowiązanie Zamawiającego względem Wykonawcy

i

nie ulegnie zmianie w trakcie rea|izacji

umowy.

2'

ZamawiĄący zapłaci Wykonawcy należnośćza dostarczony towar wg cen ustalonych w
formularzu cenowym.

3. Wykonawca gwarantuje stałośćcen jednostkowych przezcaĘ okres trwania umowy.
4. W przypadku zwłoki zzapłatąZamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe zazwłokę.
5. Ilośćprzedmiotu zamówienia określona w formularzu cenowym stanowi maksymalne
zobowiązan ie Zamawiającego.

$8

'

W przypadku stwierdzenia rozbiężnościmiędzy ilościąpodaną na fakturze a ilościfakĘcznie
przyjętą _ Zamawiający sporządzi komisyjnie protokół rozbieżności.

2.

Reklamacje jakościowe w okresie przydatności do spożycia zgłaszane Pruez pszcze|arzy-

l

ostatecznych odbiorców będązgłaszane Wykonawcy zapośrednictweń Zamawiającego.

2I

o

stwierdzonych rozbieżnościachZamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomió

Wykonawcę , ptzesyłając zg}oszenie reklamacyjne wraz z protokołem róznic.

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyc reklamację i pisemnie powiadomii Zamawiającego o
sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Nie udzielenie odpowie dzl na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania uwaŻa
się za uznanie reklamacji'

IJznane reklamacje ilościowe będą załatwiane poprzez uzupełnienie dostawy lub rozliczenie
finansowe w ciągu 3dni od dnia ich uznania.
IJznanę reklamacje jakościowe zobowiązują dostawcę do odbioru reklamowanego towaru w ciągu
3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

W przypadku nie odebrania towaru opisanego w $ 8 pkt. 6 Wykonawca zobowiązuje się

do

pokryc ia kosztów magazynowania reklamowanej dostawy'

wynikających z teeo potrącenia.

se
Zamawiający przewiduje mozliwośó istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku

wystĄpienia

z

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych ponizej,

uwzg|ędnieniem

warunków ich wprowadzenia:
1. Zmianatęrminu dostawy możliwa jest w przypadku:

a)

zmiany spowodowane siłą v,lyŻszą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami

atmo sferycznym i un iemożl iw i aj ący mi zr ealizowan ie do stawy w te rm

i

n

i

e,

b)

zmiany będące następstwem okoliczności|eŻących po stronie Zamawiającego,

c)

zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust' 1 termin dostawy
może ulec odpowiedniemu przedłuzeniu o czas niezbędny do naleŻytego jej wykonania' nie dłuzej
jednak niz o okres tych okoliczności'
2. Wynagrodzenie Wykonawcy moŻe u|ęc zmianie w przypadku:

a)

udzięleniu przez Wykonawcę upustów promocyjnych.

'))

b)

zmian spowodowanych wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT. Jeślizmiana
stawki

VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza mozliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę

równą róŻnicy w kwocie podatku

VAT

zapłaconego przęz Wykonawcę.

Jeślizmiana

stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza mozliwośćzmniejszenia wynagrodzenia
różnicę kwoty podatku

YAT

o

kwotę stanowiącą

zapłaconego przezWykonawcę'

3' Zamawiający dopuszcza zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych pozycji w
większej ilościniz wymieniona w umowie. Zmiany powyŻsze mozliwe są

z

równoczesnym

zmniejszeniem ilościowym dostawy pozostałych asortymentów, chyba Że ich łączna wartośó nie
przekracza l0% wartościzawartej umowy'

4. Zamawiający dopuszcza zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości asortymentu. W

powyższym przypadku umowa może zostać ptzedłuŻona do czasu wykupienia pełnej ilości
asortymentu okreś|onego w Umowie.

5. Pozostałe zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeŻeli

z powodu

nadnvyczajnej zmiany

stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiemymi
trudnościami albo groziłoby mu raŻącą stratą, cze1o nie można 6yło przewidzięć przy zawarciu
umowy,

6' Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności,zachowania formy
pisemnej tj. aneksu sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zmianaumowy na
wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

$10
1' W razie niewykonania lub nienależlego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę'
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzęcz Zamawiającego w wysokości:

a) l0% wartościniewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy

z

winy Wykonawcy, zwłaszcza Bdy Wykonawca nie zrealizuję

przedm iotu zamówienia w zdeklarowanym terminie

b)

0,5olo

wartościniewykonanej lub nie należycie wykonanej dostawy za kaŻdy dzieft

opóŹnienia, nie więcej niŻ lIyo wartości zamówienia,

c)

0,5oń wartościnienaleĄcie wykonanej dostawy w sposób inny

niż poptzezopóźnienie,

nie więcej niż |0%o wartościumowy.

2. Zamawiający moŻe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeŻeli
kara umowna nie

poĘje poniesionej

szkody.

23

$

ll

Przedstawicielem Zamawiającego do współpracy jest :

..

. . . .

Przodstawicielem Wykonawcy do współpracy jest:

l. W sprawach nie

$12
uregulowanyoh postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają

przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. W sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwościpolubownego załatwienia sporu, władnym
do rozstrzygania jest Sąd Gospodarczy właściwydla Zamawiającego.

$ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplazach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

24

Załqcznik do ogłoszenia o przetargu

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawry

Data
L.p.

Telefon/ Faks

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w sprawie realizacji
przedmiotu zamówienia podp isze

:

Pan/Pani...
piastujący/ca stanowisko ......

25

Załqcznik do ogłoszenia

o

przetargu

Nazwa rvykonawcy

Adres rvykonawcy
Data

oŚwIAD CZENIE
wykonawcy ciasta dla pszczól

oświadczam, że ciasto dlapszczół oferowane w ramach projektu

''Program popra}vy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich popvzez wsparcie zakupu
pokarmów pszczelich''
finansowane1oze środków Wielkopolskiego Ulzędu Marszalkowskiego w 2022 roku

o

Zostało wyprodukowane zgodnie z przedstawionymi wynikami badań wykonanych przez

Państwowy [nstytut Weterynaryjny w Puławach i dołączonych od oferty przetargowej.

o

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej

z

art.233 $

Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy.

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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l

Załqcznik do ogłoszenia

o

przetargu

Lista miejsc dostaw ciasta dlapszczoł:

Zadanienr

1_

Regionalny ZwiązekPszczelarzy Wielkopolski Północnej w ChodzieĘ

Koło

Adres

I

Białośliwie

U

2

Budzyń

os. Kwiatow e 26, 64-840 Budzyń

3

Chodzież

os' Widok 19,64-800 Chodzież

4

Margonin

U

5

Kaczory

Brzostowo 64, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

6

Kraienka

Augustowo 20,

7

KrzyŻ

Huta Szklana 29, 64-76L Krzyż Wlkp.

8

Lubasz

Ul. Polna 23,64-720 Lubasz

9

Łekno

U l.

L0

Łobrzenica

Ul. Targowa 16, 89-310 Łobżenica

11

Piła

Ul' Młodych 45, 54-920 Piła

12

RogoŹno

Ta

13

Szamocin

Ul. Ogrodow a 35, 64-820 Szamocin

1.4

Szvdłowo

Ul. Kossaka 98, 64-920 Piła

1.5

Trzcianka

Ul. Rzemiesl nicza 26, 64-980 Trzcia nka

16

Wieleń

Ul. Sierakowska 3,64-735 Miały

L7

Wronki

Ul. Dworcowa 50, 64-510 Wronki

18

Wyrzysk

Ul. Podgórna 8/2, 89-33 osiek

19

Wysoka

Krostkowo 59, 89-334 Krostkowo

20

Złotów

Wybudowa nie Blękwit, 77 -4oo Zlotów

2t

Jastrowie

64-915 Jastrowie

22

Połaiewo

Młynkowo

23

KrzvŻ

Ul. Adama Mickiewicza 7, 64-7

24

Miedzvchód

Radgoszcz 51b, 64-400 Międzychód

25

Zawodowi

Ul' Fromborska 14, 60-645 Poznań

26

Okonek

ul. Stawowa 1, 64-965 Okonek

27

Kłodawa

Kłodawa

28

Chodzież

Ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

29

Czaików

Czajków 39, 63-524 Czajków

L.p.

l. Strzeleck a 22, 89-640

Białośliwie

l. Kościuszki 7, 64-830 Margonin

77 -430 Krajenka

Janowiecka 94, 62-L00 Wągrowiec

rnowo LŻc, 64-6tI Gościejewo

L7

Ż7

4, 64-7 t0 Połajewo

6t Krzyż

Zadanie nr 2 - Regionalnego ZwiązkuPszczelarzy Wielkopolski Południowej im. prof.
Teofila Ciesielskiego w Kaliszu
L.p.

Koło

Adres

65,

63-700 Krotoszyn

1

Krotoszvn

ul. Raszkowska

2

Kalisz

Targowisko miejskie ul. 3-go Maja,62-800 Kalisz

3

Pleszew

Marszew ul. Akacjowa 28,63-300 Pleszew

4

ostrzeszóW

ul' św.Mikołaja 22, 63-500 ostrzeszów

Zadanie nr 3 - Regionalny ZwiązekPszczelarzy z siedzibą w Koninie
Adres

L.p.

Koło

T

Koło

62-4IoZagorow Dw. 11

2

Koło

Kowalewek 2A, 62-586 Rzgów

Rej onoweg o Zw iązku P szczelarry w Lesznie

Koło Pszczelazy

Adres

1

Bojanowo

Ul. Leśna 1' 63-940 Bojanowo

2

Borek Wlkp.

BruczkÓw 14. 63-810 Borek

3

Gostyń

Brzezie 205' 63-800 Gostyń

4

Kobylin

Ul. Boruty 20,63-740 Kobylin

5

Kościan

Stare oborzyska, ul. Dębowa

6

Krobla

Niepań 43, 63-840 Krobia,

7

Kzyw!ń

Jerka, os. Brzozowiec 13,64-010 Kzywiń

8

Leszno

Ul. Grottgera 55, 64-100 Leszno

I

Lipno

Koronowo

10

Lubiń

Nowy DwÓr 1' 64-010 Krzywiń

11

Miejska Górka

Ul' Słoneczna 4, 63-910 Miejska Górka

12

Osieczna

Kąkolewo, ul. Krzywińska 41, 64-113 osieczna

13

Pakosław

Ul. 4O-lecia 9' 63-920 Pakosław

14

Pawłowice

Ul. Wielkopolska 46, 64-122 Pawłowice

15

Pępowo

Ul. Słoneczna 2, 63_830 Pępowo

16

Piaski

Ul. PowstańcÓw Wlkp. 25, 63-810 Borek

17

Poniec

Ul. Gostyńska 9, 64-125 Poniec

18

Pzemęt

Kaszczor' ul. Cysterska 10,64-234 Przemęt

19

Rawicz

Ul. Dożynkowa

20

Rydzyna

Ul. Poniatowskiego 18, 64-130 Rydzyna

21

Śmigiel

Przysieka Polska, ul. GłÓwna 76, 64-030 Śmigiel

22

Święciechowa

Ul. Święciechowska 36, 64-1oo Lasocice

23

Włoszakowice

Ul. Grotnicka 56, 64-1 40 Włoszakowice

24

Wolsztyn

Ul. Łąkowa 17,64-212 Wolsztyn

25

Jutrosin

Katarzynowo

26

Niezrzeszeni

Ul.

L.p.

7, 63-000 KoŚcian

5, 64-111 Lipno

2, 63-900 Rawicz

2, 63-930 Jutrosin
Ostroroga 83,64-100 Leszno
28

'

Zadanie nr 5 - WojewódzkiZwiązek Pszczelarry w Poznaniu
Adres
Koło
L.p.

:

1

Buk

Ul. Grodziska 14 64-320 Buk

2

Chrzypsko

Ul' Główna

3

Czarnków

Ul. Rybaki

4

Czempiń

Ul.

5

Czerniejewo

Ul. Zeromskiego

6

Czerwonak

Ul. Pogodna

7

Dolsk

Ul. Szkolna

8

Dopiewo

2 63-140 Dolsk
Ul. Leśna 44 62-070 Dopiewo

9

Gniezno

Ul, Nowa

10

Gostyń

Ul. Poznańska

1.1.

Grodzisk

Kotusz

t2

Jarocin

Jadwigów 11 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

13

Kiszkowo

Ul.

L4

Kłecko

Ul. Dworcowa41' 62-270 Kłecko

15

Kołaczkowo

Spławie 11 62-306 Kołaczkowo

16

Kostrzyn

Ul. Średzka

L7

Kórnik

Czmoń ul. Pasieczna

18

Książ

Ul. Stacha Wichury

19

Kuślin

Brzoza

20

Kwilcz

Wituchowo 1515 64-420 Kwilcz

27

Łubowo

Ż2

Mieleszyn

23

Mieścisko

Łubowo4^ 6Ż-260Łubowo
Kowalewo L5 62-272 Mieleszyn tel. 614 277 654
os. Piastowskie 9/9 62-285 Popowo Kościelne

24

Miłosław

Rudki 17 62-320 Miłosław

25

Mosina

Krosno ul. Piaskowa (świetlica wiejska) 62-050 Mosina

Ż6

Murowana Goślina

Brzeźno 8 62-085 Skoki

27

Nekla

Ul. Sienkiewicza

28

Niechanowo

Ul. Nowa

29

Nowy Tomyśl

Wytomyśl 44, 64-300 Nowy Tomyśl

30

Oborniki

Górka 8 64-606 Popówko

31

Opalenica

Ul' Poznańska I44 64-330 opalenica

32

ostroróg

Ul. Wodna

33

ostrów

Gorzyce Wielkie ul' ostrowska 58 63-410 ostrów Wlkp'

34

Pniewy

Ul. Polna 20

35

Pobiedziska

Promno 18 62-010 Pobiedziska

36

Poznań Wschód

Ul' Rugijska

37

Poznań Miasto

Ul. Fromborska 14 60-454 Poznań

38

Rakoniewice

Dębsko ul' Szkolna 2 B 64-050 Wielichowo

39

Rokietnica

Ul' Słodyńska 36 60-480 Poznań

40

Sieraków

Ul' Dworcowa

25 64-4L2 Chrzypsko Wielkie

34 64-700 Czarnków
Spółdzielców 5l7 64-020 Czempiń

6

2

3

62-250 Czerniejewo

62-004 Czerwonak

62-220 Niechanowo

187 63-800 Gostyń

5 64-060 Wolkowo

Dworcowa9 62-280 Kiszkowo

27 62-027 Paczkowo

2

62-035 Kórnik

15 53-130 Książ Wlkp'

42 64-553 Grzebienisko

4

62-330 Nekla

2 62-220 Niechanowo

9

29

64-560 ostroróg

A

64-045 Pniewy

36 61-059

5

Poznań

64-4to Sieraków

4L

stęszeW

Ul. Kręta 1 62-060 Wielka Wieś

42

Swarzędz

Kruszewnia ul. Widokowa

43

Szamotuły

Kąsinowo 48 64-500 SzamotuĘ

44

śrem

Nochowo ul' ogrodowa 24 63-100 śrem

45

środa

Rolnicza Spółdz. Produkcyjna Mączniki 63-000 Środa

46

Wągrowiec

Ul' Krótka 1 62-100 Wągrowiec

47

Września

Nowy Folwark ul. Jeziorna 29 62-300 Września

48

Śmilowo

Śmiłowo ul. Pilska 48 64-810 Kaczory

49

Trzemeszno

Ul. Lipowa

5

30

L9 62'020

88-340 Trzemeszno

Swarzędz

