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InFormacie o oqtoszeniu

opis przedmiotu zamówienia

Ocena oFerEv

Zamawiaiacv (beneFic ient)

I nformacje o ogtoszeniu

Termin sktadania oFert
do dnia 30-10-2017

Nazwa zamawiajqcego
MACURSKI PARK NARODOWY
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Numer ogtoszenia
1 060693

Status ogtoszenia
AkLualne

Miejsce i sposób sktadania oFert
w Formie etektronicznej: e-mai lem na adres:
pangryk@magurskipn.p[(zeskanowana, podpisana oFerta wrazzwymaganymizatęcznikami),
[ub pocztę,
albo dosEarczyĆ osobiście na adres:
Magurski  Park Narodowy z s iedzibę w Krempnej 59, 38.232 Krempna,
w termin ie  do dn ia  30 .10 .2017 r .  do  godz .10:30.

Adres e.mai[, na który nalezy wystać oFerLę
pa n g ryk@ ma g u rski pn. pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogtoszenia
Przemystaw Angryk, e-mai[: pangryk@magurskipn.pt (w sprawach Formalnych); Przemystaw
Machura, e-mai[: pmachura@magurskipn.pt (w sprawach przedmioEu zamówienia).

Nr teleFonu osoby upowaznionej do kontaktu w sprawie ogtoszenia
(13) 441 40 ee

Skrócony opis przedmioLu zamówienia
Zakup i dostawa Fabrycznie nowych (rok produkcji 2017), nieuzywanych, następujqcych maszyn
rotniczych i przyczep:
a) Przyczepa typu platForma do c ięgnika rolniczego do transportu bal i  s iana o minimalnych bqdź
równoważnych parametrach |[ośĆ osi: 2 (z wyktuczeniem osi Eypu Ęandem);Ładowność min.(kg):
7000; DtugośĆ plaEFormy tadunkowej min. (mm): 6500; MozliwośĆ wydtuzania |amy tytnej/ptatFormy;
P[atForma tadunkowa prot i lowana, [ub z rantami bocznymi zapobiegajacymi zsuwaniu s ię be[s iana;
Burty (drabinki) podporowe przednia i tylna; Rozstaw kót(mm):1650-1750; Zawieszenie: resory;
Hamulec zasadniczy i  postojowy mechaniczny; ogumienie o szerokości min 400mm
b) Przetrzqsaczo-zgrabiarka do siana o minimalnych bqdŹ równowaznych parametrach: Napęd WoM
(oby'min): 350-450; Przektadnia.mechaniczna zębaEa;Szerokości robocze: rozrzucanie i
przeLrzęsanie min. (cm): 300; zgrabianie w pojedynczy wat min. (cm): 350;zgrabianie w dwa waty w
dwóch przejazdach (cm): min. 600;szerokość transportowa (cm): 250-270
c) Ładowacz czotowy, Wraz z ustugq montazu do ciqgnika rolniczego Zetor Forterra 140:
Wyposazenie: Euroramka z akcesoriami: chwytak do betsiana, tyzka do materiatów sypkich, widty do
europalet o udŹwigu - min. 1600 kg, wysokości podnoszenia - min 3500 mm, szerokości roboczej
tyżk i -  min .  1800 mm.
d) Przyczepa do sam. osobowego' do przewozu matego sprzętu rolniczego o minimalnych badŹ
równowaznych parametrach: Wymiar przesLrzeni tadunkowej nie moze byĆ niŻszy niż 3000x1550
mm, DMC - masa catkowita (kg): 900-1250; przyczepka jednoosiowa| z osiq hamowanQ' podtoga
przestrzenitadunkowej wykonana ze sktejk iwodoodpornej o grubości minimum 9 mm, rel ingiwokót
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przestrzenitadunkowej, najazdy poszerzane Umozliwiajqce wjazd maszynie o rozstawie kot od B00
do 1500 mm do przesLrzeni tadunkowej o minimalnej dtugości 1400 mm, kota o Wymiarach
minimalnych 1 65/70R1 3, zaczep kulowy.

Kategoria ogtoszenia
Dostawy

Podka Legoria ogtoszenia
Dostawy inne

Miejsce rea l izacji zamówienia
Województwo: pod ka rpackie Powia t: jasielski Miejscowo sĆ 38-232 Krem pna 59

opis przedmiotu zamóWienia

CeI zamówienia
Zakup i dostawa Fabrycznie nowych (rok produkcji 2017), nieuzywanych maszyn rolniczych i
przyczep, w ramach dziatania 2.4 priorytetu l l Programu Operacyjnego InFrastruktura i Srodowisko
2014_2020w oparciu o dotację projektu Po|s.02.04.00-00-01 68/16,,ochrona zasobów
przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowe9o,,, W celu rea[izacji zadań statutowych oraz ochrony
zaso bów przyrod niczych Ma g u rskiego Pa rku Na rodowego.

Przedmiot zamóWienia
Zakup i dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2017), nieuzywanych maszyn rolniczych i
przyczep:
1) Przyczepa typu plattorma do c ięgnika rolniczego do transportu bal i  s iana - szt.  1,
2) Przetrz4saczo-zgrabiarka do siana - szŁ.1,
3) Ładowa cz czotowy, Wraz z ustugq montazu do wskazanego cięgnika rolniczego - szt. 1,
4) Przyczepa do sam. osobowego do przewozu matego sprzętu rolniczego - szt. 1.

Kod CPV
1 6000000-s

Nazwa kodu CPV '|

Maszyny rotnicze

Doda tkowe przed mioty za móWienia
Kody CPV dodatkowe:
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16320000-4 Maszyny do przygotowania siana
16500000-0 Przyczepy tub naczepy samozatadowcze i wytadowcze do celów rotniczych
3 42233 1 0-2 P rzy cze py o g ó lneg o zastosowa n i a

Ha rmonog ra m rea l izacji za móWienia
Termin zwięzania oFertę: 30 dni od dnia, w którym uptywa termin sktadania oFerL.
Zamówienie należy zrealizowaĆ w Eerminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zatqczniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań iwyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej dziatalności lub czynności
Zamawiajęcy nie Wyznacza szczegótowych warunków w tym zakresie, o i le nie sQ Wymagane
odrębnymi przepisami.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiajęcy nie Wyznacza szczegótowych warunków w tym zakresie, o i[e nie sa Wymagane
odrębnymi przepisami.

Potencjat techniczny
Zamawiajqcy nie Wyznacza szczegótowych warunków w tym zakresie, o i[e nie sa Wymagane
odrębnymi przepisami.

osoby zdolne do wykonania ZamóWienia
Zamawiajęcy nie Wyznacza szczegótowych warunków w Eym zakresie, o i[e nie sa Wymagane
odrębnymi przepisami.

Sytuacja ekonomiczna i f inansowa
Zamawiajqcy nie Wyznacza '.. '.gótowych warunków w |ym zakresie, o ite nie sQ Wymagane
odrębnymi przepisami.

Dodatkowe warunki
Warunki dostawy, gwarancji i serwis:
a) w cenę oterty należy wliczyć koszEy dosEarczenia sprzętu do siedziby Zamawiajqcego,
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b) gwarancja na maszyny - min. 20 miesięcy od podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
c) flodjęcie naprawy Ń okresie gwarancjiw czasie 24 godzin od zgtoszenia awarii,.a W przypadkU
naprawy trwajqcej dtuzej niż 7 dniWykonawca zapewnia dostawę sprawnego technicznie
u rzqdzenia zasEępczego,
d) w okresie gwarancj1 koszLy przeglqdóW gwarancyj.nygh pokrywa Wykonawca,
e) punkt serwisowy powinień znajdować się w odlegtości nie większej niz 200 km od siedziby
Zamawiajqcego,
F) w dniu-ddbioru Wykonawca przekaze ZamawiajqcemU d[a kazdej maszyny osobne: .--dokument okreśtajbcy warunki serwisu gwarancyjnego (częstotliwośĆ i zakres przeg[qdów
gwarancyjnych),
- instrukćję 

-obstugi 
z charakterysLykę techniczno-eksploaEacyjnQ w języku polskim,

- katalog cżęści z5miennych iwykaz punktów serwisowych (dopuszcza się Formę cyFrowq katalogu)
3) PrzedmioE zamówienń powinien odpowiadać obowiqzujQcym normom, parametrom technicznym
ijakościowym oraz posiadać niezbędne homologacje jak równiez spetniaĆ wymogi pojazdu
dopuszczońego do ruchu (przyczepy) zgodnie z ustawq z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z2012 r. poz.1137 z poźn. zm.).
4) W ustatonym z ZamawiajQcym terminie (pierwszy miesięc sezonu eksploatacyj-nego) odbioru
Wykonawca przeprowadzi Ń siedzibie Zamawiajęcego szko[enia oddelegowanych przez
Zamawiajqce9 o pracowni ków w za kresie obstu g i.

Warunki zmiany umowy
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy przewiduje istotne zmiany postanowień zawart.ej
Umowy w stosuńku do freści oFerty, na podśtbwie której dokonano wybo.ru Wykonawcy.Wszelkie
zmiany Umowy wymagaję Formy pisemnej od rygorem niewazności,zzastrzezeniem ze kazda ze
Stron 

-nroze 
jełJncistronńió dokónać zmiańy w z-akresie, adresów, numerów rachunków bankowych

wskazanych-w umowie, zawiadamiajęc niezwtocznie o tym pisemnie drugę s|ronę. Zawiadomienie
jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugq Stronę umowy.
2. na podsEawie arE.144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiajacy przewiduje
mozliwość dokonania zmiany Umowy W stosunku do treści oFerty Wykonawcy w przypadku
wysLqpienia zmiany przepisów prawa dotyczqcych zmiany podatku VAT. Zmiany o-kreślone w ust. 2
zóstańq wprowadzbne na umoEywowany wniosek Wykonawcy W drodze aneksu do umowy.
Umotywowany wniosek musi zawierać katkutację udowadniajqcq, że zmiana stawki podatku VAT ma
wptyŃ na cenę lub koszt wykonania zamówienia przezWykonawcę.
3..Zmiany nie iśtotne nie wymagajq aneksu do Umowy. Zmianq nie wymagajaca zmiany do Umowy
jest, w szczegó[ności:
a) zmiana siedziby którejkotwiek ze stron,
b) zmiana personetu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej umowy,
c)zmiana osób upowaznionych do czynności zwiqzanych z realizację przedmiotu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń Wyma9anych od Wykonawcy
1. Formularz oFertowy Wykonawcy.
2. oświadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunków udziatu w postępowaniu.
3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Ocena oferty

KryLeria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
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1. Zamawiajacy wybierze oFertę najkorzysLniejszq kierujqc się następujęcymi kryteriami:
Za najkorzysLniejszq zostanie Uznana oFerta, która uzyska największq ilość punktów.

a) 60 % - cena brutto (maksyma[nie 60 punktów). oFerta najtańsza uzyskuje maksyma[nq liczbę
punktów. Ilość punktów ticzona będzie wedtug nasLępujqcego Wzoru:
l[ość punktów = (Najniższa cena brutto oFerty/cena brutto oFerEy badanej) x 60.
Cena oFerLowa to wartość brutto w potskich ztotych lub Euro powinna być określona z doktadnościq
do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku oFert Wyrazonych w obcej walucie przelicznik zostanie
określony na podstawie kursów wa[ut NBP z ostaLniego dnia sktadania oFert.

b) 30 % - okres gwarancji (maksymalnie 30 punktów): l iczony będzie wedtug następujqcego Wzoru:
- 10 pkt. - okres gwarancyj ny 24 m-ce;
- 20 pkt. - okres gwarancyjny 36 m-cy;
- 30 pkt.- okres gwarancyjny 48 m-cy.
Dtugość okresu gwarancjijest to itośĆ w petnych miesiqcach, w kLórej przedmiot postępowania jest
objęty gwarancjq. Minimalny Wymagany okres gwarancj iwynosi  20 miesięcy.

c)10o/o - miejsce produkcji
- 10 pkt - maszyny wyprodukowane w jednym z krajów Unii Europejskiej;
- 0 pkt - maszyny wyprodukowane poza Unię Europejskq.

Wyliczenie tęcznej l iczby przyznanych punktów wedtug Wzofu:
P = cena + gwarancja + miejsce produkcji
2.Za oterEę najkorzystniejszq zostanie Uznana oFerta, która spetnia wymagania określone w
zapytaniu otertowym oraz uzyska największq itość punktów w/w kryterium.
3. W toku dokonywania oceny oFert Zamawiajęcy zastrzega sobie prawo do zqdania udzielenia przez
oFerenta wyjaśnień dot. treści zł'oŻonej przez niego oFerty.

Wykluczenia
1. o udzie[enie zamówienia mogQ ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegajQ wykluczeniu oraz
spetniajq następujqce wa runki dotyczqce:
a) kompetencji [ub uprawnień do prowadzenia określonej dziatalności zawodowej, o i le wynika to z
odrębnych przepisów:
b) sytujcji ekonómicznej lub Finansowej:
c) zdolności technicznej [ub zawodowej:
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunków udziatu w postępowaniu, w
stosownych syLuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdotnościach technicznych [ub zawodowych [ub syLuacji Finansowej tub ekonomicznej innych
podmiotów, nieza[eznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim sLosunków prawnych.
Wykonawca, który pole.ga na zdolnościach lub sytuacji innych podm.iotów, musi udowodnić
zamawiajqcemUI ze realizujqc zamówienie, będzie dysponowat niezbędnymi zasobami tych
podmioLów,w szczegótności przedstawiajęc zobowiqzanie Eych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji n iezbęd nych zaso bów na potrzeby rea lizacji za mówienia.
Zamawiajqcy będzie oceniat, czy udostępnianie wykonawcy Wzez inne podmioty zdolności
techniczne [ub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaję na wykazanie
przezwykonawcę spetniania warunków udziatu w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzę
wobec tego podmiotu podstawy v0ykluczenia, o kLórych mowa w arL. 24 ust. 1 pkt 13-22 i usŁ. 5
ustawy p.z.p.
Z postępowania o udzie[enie zamówienia, Zamawiajqcy wykluczy wykonawców:
którzy nie wykazati spetnienia warunków udziatu w postępowaniu, o kLórych mowa w pkt 1;
kLórzy nie wykazq, ze nie zachodzq wobec nich przestanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23
ustawy p.z.p.
Zamawiajq.cy moze wykluczyć wykonawcę na kazdym etapie posLępowania o udzielenie
zamowrenra.
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, 
ZamawiajQcy (beneficjent)

Nazwa
MAGURSKI PARK NARODOWY

Adres
38-232 Krempna
podkarpackie, jas ietski

Numer teleFonu
134414099

NIP
6852324044

Tytut projektu
och rona zasobów przyrod n iczych Ma g u rskiego Pa rku Na rodowe g o

Numer projektu
POtS.02.04.00-00-0 1 68 / 1 6-00

Liczba wyświetleń: 9 DYREĘToR

ffi,nStój

rfa.:L
f t - t !  r  r o  .  -  .l5J Ministerstwo Rozwoiu

P[. Trzech Krzyiy 3l5 Reoutamin Jak znaleŹć

00-507 Warszawa O Bazie ootoszenie
pn.- pt.  8.15-16.15 rconk, l-"n.uinoś.i  Jak dodać oqtoszenie

te[.: 22 273 70 00 Politvka prvwatności Kontakt

Wsparcie techniczne: Dostepna strona Mapa stronv

konkurencyjnosc@mr.Eov.pl FAO

tel.:2f 693 54 27
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