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Nadleśnictwo Lubsko

Lubsko,  02.12.2020 r.
Zn. spr.: SA.270.5.2020

                                                    Protokół z otwarcia ofert

z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie 
usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2021  oraz szkółkarstwa i nasiennictwa 
w latach 2021-2022 na terenie Nadleśnictwa Lubsko”

W dniu 01.12.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko - 68-300 Lubsko, ul. E. Plater 15,  
o godz. 09:30 zostały otwarte  oferty na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki 
leśnej w roku 2021  oraz szkółkarstwa i nasiennictwa w latach 2021-2022 na terenie  
Nadleśnictwa Lubsko”

złożone  w postępowaniu o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia ogółem: 10 435 039,00 zł. brutto, w tym:

Pakiet 01/21 - 1 335 094,00 zł. brutto
Pakiet 02/21 - 1 161 561,00 zł. brutto
Pakiet 03/21 - 1 134 996,00 zł. brutto
Pakiet 04/21 - 2 099 772,00 zł. brutto
Pakiet 05/21 - 1 984 685,00 zł. brutto
Pakiet 06/21 - 1 654 800,00 zł. brutto
Pakiet 07/21 - 1 064 131,00 zł. brutto

Komisja w składzie:
1. Grzegorz Kielczyk,
2. Magdalena Bielak,
3. Marcin Flies.

stwierdziła, że wpłynęło 21 ofert przed upływem terminu określonym w dokumentacji 
przetargowej. 
Podczas otwarcia Zamawiający otworzył  20 ofert, jeden plik złożony przez Wykonawcę 
Konsorcjum Urbanek, ze względu na błąd techniczny nie został odszyfrowany.

Wykaz ofert złożonych w terminie oraz informacja na temat cen, terminu wykonania, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zawiera
załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie nadleśnictwo podaje informacje, które zostały ustalone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, dotyczące:
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1) terminu wykonania zamówienia:
– od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. dla pakietów od 01/21 do 06/21
– od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. dla pakietu 07/21
2) warunki płatności:
-wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu zlecenia lub części przedmiotu 
zlecenia, na podstawie faktury,
- wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury,
-podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą protokoły odbioru robót,- 
wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

/podstawa prawna art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych/

Z poważaniem,
Leszek Banach
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

Załącznik zestawienie ofert
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