
oGŁosZEI{IE o PRZETARGI]

prowadzone w trybie określonym w art. 70:l ustawy z tlnia 23 kwietnia '1964 rotru

Kodeks cyrvilny

(Dz. U. 22418 r., poz. 1025, 1104,1629)

na dostarvę pokarmów pszczelich rv ramach realizacji zadania publicznego potl

tytułem

,,Program poprawy warunków fitosanitarnych

rodzin pszczelich poprzez rvsparcie zakupu

pokermów pszczelich''



1. Postępowanie przetargowe realizowane jest na podstawie art. 70| ,703,704 i 705 u stawy z dnia 23

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

2. organizatorem przetargu (zwanym dalej Zamawiającym) jest

Region alny Zw iązek P szcze|arzy Wielko polski Północnej w C hodzieży,

Adres: ul Paderewskiego 2,64-800 ChodzieŻ

wpisany do krajowego rejestru sądowego po numęrem KRS 0000057889,

REGON 570305229, NIP 764-17-99'549 o reprezentowany przez:

1) Walentego Pawłowskiego _PrczesaZatządu

2) Zbigniewa Rochowskiego - Wiceprezes Zarządu

3) Jacka Borzycha - Skarbnika

4) Marię Górską - Sekrętarza

organizator działa w imieniu i na rzęcz:

Region alne go Zw iązku P szczelarzy Wielkopolski Północnej w C hodzieży

Adres siedziby I do korespondencji:

ul. Paderewskiego 2

64_800 ChodzieŻ

Numer: KRS 0000057889 REGON 5'10305229 NIP 766'17-99-549

Regionalnego Związku Pszczelarry Wielkopolski Południowej im. prof. Teofila Ciesielskiego
w Kaliszu
ul. 3 Maja 13a

62-800 Kalisz
Numer: KRS 0000069108 REGON 2504445420 NIP 618-00-42-781

Regionalnego ZwiązkuPszcze|arzy z siedzibą w Koninie
Ul. Dworcowa 4ll
62-51,0 Konin
Numer: KRS 0000066799 REGON 3103064500 NIP 665-20-03-140

Rej onoweg o Zw iązku P szczelarzy w Lesznie
ul. Ostroroga nr 83

64-100 Leszno
Numer: KRS 0000029050 REGON 001382162 NIP 697-15-62-583

Woj ewódzkiego Zw iązku P szczelarzy
ul. Mickiewicza33
60-837 Pomafi
Numer: KRS 0000109872 REGON 630223382 NIP 781-10-16-866 j



aJ.

Przetarg organizowany jest w celu wyboru dostawcy/ów (zwanych dalej Wykonawcami) i pokarmu

dla pszczół w postaci ciasta w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem ,rProgram

poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu

pokarmów pszczelich''. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa

Wielkopolskiego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego ogłoszenia zastosowanie mają

przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Zamawiający przygotowuje, przeprowadza postępowanie przetargowe w sposób zapewniający

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami

proporcjonalności i przejrzystości.

Czynności związane z przygotowaniem oraz prueprowadzęniem postępowania o udzielenie

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronnośó i obiektywizm.

Zamówienie udzieli się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami ogłoszenia

o przetargu.

Postępowanie przetargowe jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŻe|i

Wykonawca, nie póżniej niŻ w terminie składania ofert, zastrzegł, Że nie mogą byó one

udostępniane oraz vłykazał, iŻ zastrzeŻone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa'

Postępowanie przetargowe prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelką

korespondencję należy kierowaó na adres Zamawiającego określony w pkt. I niniejszego

ogłoszenia.

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 ęlektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 t. o świadczeniu usług drogq elektronicznq,

Zamawiający wznaczanastępujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
.:

Pan Marek Komasiński e_mail: komasinski@op.pl

Pan Arkadiusz Sokołowski e_mail: biuro.przetargi@'wp.pl

l.

2.

4.

4.

5.



6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

zamawiĄący na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na złoŻęnie ofeĘ oraz

innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu

międzynarodowym. W takim przypadku wymagane jest dołączenie do oferty tłumaczenia

wykonaneg o przez tłumacza przysięgłego.

7. Po wyborze ofęrt najkorzystniejszych Zamawiający podpiszę umowę z wybranymi

Wykonawcami' której najistotniejsze warunki określa wzór umowy stanowiący załącznik do

ogłoszenia.

8. Z procedury postępowania ptzetatgowego Zamawiający sporządza protokół. Protokół wraz Z

załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na pisemny wniosek Wykonawcy.

l. Przedmiotęm zamówienia jest dostawa 571 428 kiloeramów pokarmu dla pszczól w postaci

ciasta dla Regiona|nego Związku Pszczęlarzy Wielkopolski Północnej w ChodzieŻy.

2. Zamówienie podzielone zostało na 5 oddzielnvch zadań. ZamawiĄący dopuszcza moŻliwość

składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbęZadań.

3. KaŻdy z Wykonawców moze złożyÓ ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

Zadanie jest niepodzielnę i stanowi całośó.

4. Dostawa pokarmu dla pszczoł w postaci ciasta odbędzie się transportem własnym Wykonawcy

loco magazyny Zamawiającego. Koszt transportu naleĘ wkalkulowaó w cenę oferty. Zamawiający

nie poniesie z tego tytułu Żadnych dodatkowych kosztów. Podstawą kuŻdej dostawy będzie zlecenie

(pisemne lub telefoniczne) określające szczegółovły zakres danej dostawy'

Szczegóły doĘczące dostaw poszczegó|nych części zamówienia określa poniŻsza tabela

Zadanie

nr

Dostawa dla Ilość kg Termin dostawy

1 Re g io n a lny Zw iązek P szczelarzy

Wielkopolski Północnej w

ChodzieĘ, ul Paderewskiego 2,64-

800 Chodzież

107 246,00 Od dnia podpisania

umowy do maksymalnie

25.10.2021r.

4



2 Re g io n a lny Zw iązek P szcze|ar zy

Wielkopolski Południowej im. Prof.

Teofila Ciesielskiego w Kaliszu, ul.

3 Maja 13a, 62-800 Kalisz

85 870,00 Od dnia podpisania

umowy do maksymalnie

25.10.2021r.

3 Regionalny Zw iązek P szczelarry z

siedzibą w Koninie, ul. Dworcowa

4/1,,62-510 Konin

101 286,00 Od dnia podpisania

umowy do maksymalnie

25.10.2021r.

4 Rej onowy Zw iązek P szcze|arzy w

Lesznie, ul. Ostroroga 83,64-100

Leszno

79 586,00 Od dnia podpisania

umowy do maksymalnie

25.10.2021r.

5 Woj ewódzki Zw iązek P szcze|arzy, ul

Mickiewicza 33, 60-837 Poznaft

197 441,00 Od dnia podpisania

umowy do maksymalnie

25.10.2021r.

Zamawiający dopuszcza udzielenie do 40% zamówienia dodatkowego dotychczasowemu

Wykonawcy zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie dodatkowe udzielone będzie w

przypadku pos iadania przez Zamawiaj ące go wo lnych środków fi nansowych.

Zamówięnie dodatkowe udzielone zostanie na podstawie oddzielnej umowy.

Termin rcalizacji zamówienia dodatkowego określony zostanię w warunkach nowej umowy.

Listy miejsc dostaw zawarte w załączniku do przetargu.

Wvmapania do rmu dla p,szczółw postaci ciasta
L.p. Cecha Wymaganie

I Opis Drobnokrysta|iczne ciasto pszczele jest kompozycją cukrów

łatwych do spozycia i przyswajania przez pszczoły przez cały rok,

szczegó|nie zalecane podczas zimnych okresów. Posiada gęstą,

jednolitą masę o duzej spręzystości. Jest plastyczne i pod wpływem

ciepła dłoni łatwo można nadać p ożądany ksztah.

2 Zapach Delikatnie słodki, bez obcych zapachów.

3 Powierzchnia Grubośó równomierna

niepofałdowana, sucha,

mechanicznych

powierzchni do 15 mm

uszkodzeń i zanieczyszczeń

na całej

bez

4 Sucha masa Zawartośó suchej masy _ min. 89oń, w tym cukry (sacharoza,

fruktoza, glukoza), syrop cukru inwertowanego



5 HMF

/hydroksymetylofu rfu ral

(mg/Ke)

max.40

6 Barwa Jednolicie biała do lekko żółtawej

7 Smak Słodki

8 Konsystencja Gęsta masa cukrowa o ciągliwej strukturze, zmieniającej się w

zaleŻno ści o d te mp eratury

9 Wymiary arkuszy Długość do 290 mm

Szerokość do 180 mm

Grubość do 15 mm

10 Popiół

konduktometryczny

max.0,04%o

11 Kwasowość (ph) max.5,5

12 okres przydatności okres przydatności do spozycia min. l2 miesięcy od daty dostawy

13 Pakowanie Opakowanie jednostkowe o wadze 1 kg w formie plastra powinno

we właściwy sposób zabezpieczyó jakośó ciasta.

opakowania zbiorcze 5 kg pakowane w pudełka z twardego

materiafu ( np. tektury lub tworzywa sztucznego).

Na kużdym opakowaniu powinna byó umieszczona eĘkieta

zawierająca co najmniej następujące dane:

a' Nazwę wyrobu, symbol, rodzaj i typ ula

b. Nazwę i adres producenta

c. Masę netto

d. Datę produkcji

e' okres przydatności do spożycia

T4 Inne Dopuszcza się dodatki poprawiające kondycję rodzin pszczelich w

okresie rozwoju.

Zamawiaiacv zastrzega sobie prawo do nobierania losowYch próbek z każdei dostawY celem

sprawdzenia. że dostarczonv pokarm spełnia wvmagania opisane powvżei.
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L Realizacja zamówięnia następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do maksymalnie

25 października 2021 roku .

Zamawiający zuwagi na charakter przedmiotu zamówienia wymaga' aby dostawa nastąpiła do 7 dni

roboczvch od zgłoszenia zapotrzebowania (mail lub telefon).

Niezrealizowanie przedmiotu zamówienia w Wznaczonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem

umowy z Wykonawcom i naliczeniem kar umownych.

l. o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy, któruy spełniają warunki

doĘczące posiadania wiedzv i doświadczenia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:

a. Wykonawca wykaŻe, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch również

wykonuje, w okresie ostatnich 3 |at ptzed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostawy

odpowiadające swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówięnia.

W związku z powyzszym Wvkonawca do ofertv dołaczy wykaz w}rkonanvch dostaw. któreeo wzór

stanowi zał@znik do ogłoszenia. Wraz z wykazem należy dołączyć dokument}' (lrp. referęncje.

protokoł odbioru) potwierdzające. że dostawy dokonano z należytą starannościa.

b. Wykonawca wykaŻe, ze dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym umoŻ|iwiającym

produkcje pokarmu dlapszczół o parametrach określonychprzezZamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca do ofertv dołączy aktualne badanie próbki ciasta w}'konanę przez

INSTYTUT oGRoDNICTWA - PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD
PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich 24-100

Puławy" ul. Kazimierska 2A. określające poziom:

- Suchej masy węglowodanów w tym: cukry (sacharoza, glukoza, fruktoza, syrop cukru

inwertowanego)

- HMF /hydroksymetylofurfura/ (mg/Kg) .:

_ Popiołu konduktom etry cznego

- Kwasowości (ph)



Przesłana do badania próbka powinna zawierać klauzulę: ,,Program popra}vy warunków
fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich,,
finansowan ego ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego

2. Mając na uwadze bezpieczenstwo realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający informuję, że
wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto lilcwidacię, w zatwierd zonym
ptzez sąd układzię w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest ptzewidziane zaspokojenie wierzycieli
przezlikwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art' 332ust' 1 ustawy z
dnia 15 maja2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz.978,zpóŹn.zm.) lub któreeo upadłość
ogłoszonoo z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadło ści zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.łJ. z2015 t. poz.233, zpoźn. zm.). ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca do oferty dołączy aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (odpis z
CEiDG lub KRS)

3. Ponadto Zamawiający informuję, że odrzuci oferte Wykonawcy jeżeli:

a. została złoŻonapo terminie składania ofert,

b. jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia o przetargu,

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumięniu przepisów o rwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

zawietaraŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

została złożona przez wykonawcę wykluczone go z udziału w przetargu

zawięra błędy w obliczęniu ceny, których nie da się poprawió zgodnie z zasadami opisanymi w
ogłoszeniu o przetat gu,

g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

d.

e.

f.

t. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginalem ptzez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania ofeĘ, z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem,,,.

oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenĘ oraz oświa dczenia podpisane ptzez.2.



3.

4.

upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymagają zaŁączenia właściwego pełnomocnictwa lub

umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złoĘć w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonei kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza

przysięgłego na język polski.

Zamawiający może Żądać: przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy z)oŻona przęz wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości, co do jej prawdziwości.

JeżelJ wykonawca nie ńożyŁ dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzrya do ich złoŻenia, uzupełnienia lub poprawienia lub

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

uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konięczne byłoby

uniewaznienie postępowania.

5.

l. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub kwestii

formalnych, Wykonawca moŻe w formie pisemnej zwrócii się do Zamawiającego o wyjaśnienie

treści niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Wniosek, o którym mowa powyżej można składać do dnia t4 czerwca202t roku.

Jężeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpĘnie do zamawiającego później niz do 14 czerwca

202I roku,Zamawiający mozę udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bezrozpoznania.

Treść zapytan oraz udzięlonę wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

Wykonawcom, którzy złoŻyli wniosęk o wyjaśnienia treści ogłoszenia, bez ujawniania Źródła

zapylania or az zo staną zamie szczone na stro n ie i nternetowej Zamaw iaj ąc e go .

Nię udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kięrowane

do zamawiającego zapytaniaw sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania'

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Modyfi kacj a tręści o głoszenia:

W uzasadnionych przypadkach lub w związku z otrzymanymi zapylaniami, Zamawiający moze

przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikowaó treśó ogłoszenia o przetargu. Wprowadzone w

ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane

zostaną wszystkim Wykonawcom, którzy złoŻy|i wniosęk o wyjaśnienia treśei, o$oszenia oraz

zamięszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

)

J.

6.

7.

4.

5.



Bieg terminu związania ofertą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca

pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych

ptzypadkacho na co najmniej 3 dni przed upĘwem terminu rwiązania ofertą Zamawiający może

tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody naprzedŁuŻenie tego terminu o oznaczony

okres, nie dłuŻszy jednak niŻ o 30 dni. Wykonawca moŻe przedłuzyć, termin związania ofertą

samo dz i e ln ie, zaw iadam iaj ąc o tym Zamaw iaj ące go .

Przvgotowanie oferty:

1' Wykonawcamożę złoĘćjedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czffelnym.

Ż. KoszĘ związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (także kosztów przygotowania oferty).

3. oferta oraz wymagane dokumenty składanę wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami

prawa.

4. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez upowaznionego przedstawicięla wykonawcy' wymaga

się załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Dokumenty winny byó sporządzone zgodnie z zalęceniami otaz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawieraĆ informacje i dane okręślone w tych

dokumentach.

6. Poprawki w ofercie muszą byó naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób

podpisującej ofertę.

7. Wszystkie strony ofeńy powinny być poŁączone w sposób trwaĘ, zapobiegający mozliwości

dekompletacj i zawartości oferty.

8. Zamawiający nie wymaga wnięsieni wadium w przedmiotowym postępowaniu.

. Sposób zaadresowania ofertv:

1. obowiązkiem wykonawcy jest złoŻenie ofeĘ w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalnośó do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamV'nięta

koperta).

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadtesowane 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 25 czerwca2021 roku, godz. 1130''

10



3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzęnia wynikające z nienależytego

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Na oferte składaia sie:

1. Formularz ofertowy zgodny ze wzotęm stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przetargu.

2. Wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, wtaz z
dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostaĘ zręalizowane należycie.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (CEiDG lub KRS).

4' Zaakceptowany wzór umowy.

5. Wykaz osób do kontaktów zZamawiającym

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

7. oświadczenie wykonawcy ciasta dlapszczół.

8. Aktualne badanie ciasta dla pszczół wykonane ptzez Państwowi Instytut Weterynarii w
Puławach.

l. oferty naleŻy składać do dnia: 25 czerwca2021roku do godz. 1030

w siedzibię zamawiającego:

Re gionalny Związek P szczelarzy Wie lkopo l ski Północnej w Chodzieży

ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, Sekretariat

2. Wykonaw ca może, przedupływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofaó ofertę. Zmiana,

jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. oferty zostaną otwarte dnia: 25 czerwca 2021 roku do godz. l130

w Sali Konferencvinei Hotelu GOŚCINA w Podaninie

Adres: Podanin (k. Chodziezv)

64-800 Chodzież
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Informacie dodatkowe:

W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2

częściach:

Część A * informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną

uj awnione wszystkim Wykonawcom).

Część B - dokumenĘ zasttzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części A i B powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Wykonawca nie musi dzielić oferty na część A i B w przypadkuo gdy cała oferta jest jawna.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, jeŻeli Wykonawca, nie później niŻ w terminie składania ofert

zastrzeg)', Że nie mogą byó one udostępniane otaz vłykazał, iż zastrzężone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.

4, który mówi, Że podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

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

zawaĘchw ofertach.

l. Cena oferty stanowi wartośó vłyraŻona w jednostkach pienięŻnych, którą Zamawiający jest

obowiązany zapłacii Wykonawcy za przedmiot zamówienia.

2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług. Podanie niewłaściwej stawki podatku od

towarów i usfug będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

3. JęŻeli złoŻono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług' zamawiający w celu oceny takiej

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek

rozliczyć, zgodnie z Ęmi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiĄącego, azy

wybór oferty będzie prowadzió do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzió do jego

powstania, orazwskazując ich wartośó bez kwoty podatku.

4. Inne informacje doĘczące sposobu obliczenia cęny- cena netto, podatek VAT orM cęna brutto muszą

byó wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wyjaśnienia doĘczące rażąco niskiej ceny wskazanej w ofercie

1) Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, łvydają się rażąco niskie w stosunku do

przedmiotu zamówienia ibudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie zwymaganiami określonymi przezZamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
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przepisów' Zamawiający Twraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złoŻenie dowodów, dotyczących

wyliczenia.

2)W przypadku gdy cena całkowita ofeĘ jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmeĘcznej cen

wszystkich zŁoŻonych ofert, zamawiający zv{raca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. l,

chyba Że rozbieŻność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

3) obowiązek wykazania, Że ofertanie zawieraraŻąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

4) ZamawiĄący odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz zę ńożonymi dowodami potwierdza , Że oferta zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuję, Żekrytetium wyboru ofert będzie cena.

L. Zamawiający dokona oceny zŁożonych ofert na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze wzorem

najniższa cena (wartość brutto za całość mówienia) spośród badanych ofert

-- x 100 pkt (waga kryterium)

cena (wańość brutto za całość zmówienia) z oferty badanej

2. Wszystkie oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Maksymalna ilośó punktów wynosi |00. Zamawiający na tej podstawie stworzy listę

rankingową.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru' z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IęŻeli nie mozna wybraó najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że złoŻono dwie lub więcej

ofęrt o takiej samej cenie, zamawiĄący wzrya wykonawców' którzy złożyli te oferty, do

zło Żęnia w term ini e okre ś l onym ptzez zamawiaj ąc e go o fert do datkowych

I. Zamawiający informuj ę niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej ofeńy, podając naTwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres, atakŻe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert

2) Wykonaw cach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostałyodrzucone oraz powodach odrzucenia oferty

4) unieważnięniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne.

3.

4.
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2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej.

3. Zamawiający w zakresie kazdego z zadan podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży

naj korzystniej szą ofertę.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze naj korzystniej szej oferty.

5. Jezeli wykonawca, którego ofęrta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający

może wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród pozostaĘch ofert bęz przeprowadzania ich ponownego

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z uwagi na brak wuŻnych

ofęrt.

1. Do umów stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2. Umowa wymaga' pod rygorem nięwazności' zachowania formy pisemnej.

3' Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacj i publicznej.

4, Zak'res świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tozsamy z jego zobowiązaniem

zawaĘmw ofercie.

6. Istotne postanowienia umowy zawario we wzorze' który stanowi zał'ącznik do niniejszego

ogłoszenia.

1' Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w

części' w każdym czasie bez podania pruyczyn.

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym' a Wykonawcą odbywać się będą przelewem w ńotych

polskich.

ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej : www.rzpchodziez.pl

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie wraz Z

załącznikami

Zgodnie z aft. 13 ust. l i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

zdnia 27 kvłietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwarzaniem

J.

4.
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lv,IE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L II9 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,,RoDo'', informuję, ze:

o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Związek Pszcze|arzy

Wielkopolski Północnej w Chodzieży'

Adres: ul Paderewskiego 2' 64-800 Chodzież

. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Marek Komasiński;

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RoDo, a więc w

celu realizacji obowiązku wynikającęgo z przepisu prawa. obowiązek ten związany jest z

postępowaniem przetargovvym 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 danę osobowę będą przechowywane przez oŁ'res 4 lat od dnia zakonczęnia

po stępowan ia przetar gowe go ;

l w odnięsięniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

_ na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczeniaptzetwarzania

danych osobowych zzastrzeŻeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;

- prawo do wniesienia skargi do Prezęsa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;
. nie przysługuje PanilPanu:

_ w rwiązku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;

- na podstawię art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawą prawną ptzetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędnośó tego

przetwarzania do realizacji obowiązku prawnego ciegżącego na Administratorzę (art. 6 ust.

I lit. c RODO).

o Formularz ofertowy.
o Wykaz wykonanych dostaw.
o Wzór umowy.
o Wykaz osób do kontaktów zZamawiającym.

15



o Lista miejsc dostaw ciasta dlapszczół.
o oświadczenie wykonawcy ciasta dlapszczół.
o Aktualne badanie ciasta dlapszczół wykonane przez Państwowi InsĘtut Weterynarii w

Puławach.

T,atwierdzam: Chodzież' dnia 01 czerwca 2021 roku

l) ' Walen'ty Pawłowski -Prezes Zaruądu

2) Zbigniew Rochowski _ WiceprezesZarzĄdu

3) Jacek Botzych - Skarbnik

4) Maria Górska _ Sekretarz RzP

Slerlnll

:Ph. Wcho&Ęil
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Załącznik do ogłoszenia o przetargu

Dane dotyczące wykonawcy

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej :

Numer telefonu:

Numer REGON:

NumerNIP:

oświadczam, że jako Wykonawca podlegam obowiązkowemu wpisowi do rejestru

przedsiębiorców

trlrns
Numer KRS

(zaznaczyÓ właściwe ):

f] CEiDG E NTp DoTYCZY

Zob ow iązan ia wyko n awcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na zakup i dystrybucję pokarmu d|a pszczół w postaci

oferuj emy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogam i Zamawiającego za cenę

Cena ofertv w zakresie zadania nr 1 (104 246.00 ke) :

cena netto zadania...... ..............zł

(słownie:

podatek VAT 23 "h

cena brutto zadania .....................zł

(słownie:

Cena ofertv w zakresie zadania nr 2 (85 870 .00 ke):

cena netto zadania...... ..............zł

(słownie: ...............)

podatek VAT 23 Y"

..........Złcena brutto zadania

ciasta

(słownie:

I7



Cena ofertv w zakresie zadania nr 3 (101 286.00 ke):

cena netto zadania...... ..............zł

(słownie: ...............)

podatek VAT 230

podatek VAT 23 V,

cena brutto zadania

(słownie: ..................)

Cena ofertv w zakresie zadania nr 5 (197 441.00 ks):

cena netto zadania...... ..............zł

(słownie: ...............)

podatek VAT 23 oń

oświadczam. że:

1. Przędmiot zamówienia dostarczę w terminie wymaganym przezZamawiającego.

2. Zapoznałem się ze warunkami postępowania przetargowęgo' nie wnoszę żadnych zasttzęŻęń

or az uzy skałem niezbę dne informacj e do przy gotowani a oferty.

3. UwtŻam się za związanego ofertą przez czas wskazany w treści ogłoszenia o przetargu.

4. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej ofeĘ do zawarcia umowy w miejscu i terminie

w znaczony m pruęz zamawi aj ąc e go.

zł
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Załqcznik do ogłoszenia o przetargu

Nazwa Wykonawcy :

Regionalny Zw iązek P szczelarzy Wielkopolski Północnej w C hodzieĘ,

Adres: ul Paderęwskiego 2,64-800 ChodzieŻ

Nazrva wykonawcy

Adres wykonawcy

Przystępując do udziafu w postępowaniu, prowadzonym w trybie ptzetargu cywilnego na zakup i

dystrybucję pokarmu dla pszczół w postaci ciasta, w ramach rea|izacji zadania publicznego pod

tytułem ,,Proglam poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelichpoptzezzakup pokarmów

pszczelich''. w imieniu firmy którą reprezentuję

oŚwIADcZANI(Y),ŻE|

w okręsie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeże|i

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy)

następujące dostawy:

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

Nazwa
zamówienia,

mieisce realizacii

Nazwa
zamawiającego'

adres. telefon. faks

Charakterystyka
zamówienia

(zakes rzeczowv)

Okres realizacji
(dzienlmiesiąc/rok)

Wartość kontraktu
wykonawcy

(kwota brutto w zł)

I9
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Załqcznik do ogłoszenia o przetargu

UMowA -wzór

NA DosTAwĘ KARMY DLA PszczÓnw POSTACI CIASTA

zawarta w dniu w Chodziezy pomiędzy:

Re gionalny m Zw iązkiem P szczęlatzv Wie lkopo l ski P ółno cnej w Cho d zieŻy,

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

numerem KRS 0000057889, REGON5T 0305229, NIP 764- 1 7 -99 -5 49, reprezentowanym przez:

Walentego Pawłowskiego _ prezęsa zaruądu, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym"

a

zwaną w dalszej części umowy ,, Wykonawcą", teptezentowaną ptzez|

następującej tręści:

$r
Przędmiotęm umowy jest dostawa pokarmu dlapszczół w postaci ciastazadanie nr.. ....... w

uzgadnianych wielkościach dla ......

$2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trakcię zaistnienia okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leĘ w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieÓ 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

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó przedmiot zamówienia transportem na własne ryzyko.

Koszt transportu naleĘ wkalkulowaó w cenę ofeĘ. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu

Żadny ch dodatkowych ko sztów.

2. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczę od momentu otrzymania z|ęcęnia (pisemnie, telefon)

3. W przypadku dostarczenia pokarmu niespełniającego warunków jakości określonych przez

Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie rwiązane zĘm straty.

4. Wykonawca gwaranĘ e Że wszedłw posiadanie przedmiotu zamówienia stanowiącego przedmiot

umowy ponosząc ztegotytułu przewidziane prawem opłaty.

5. Wraz zkuŻdorazową dostawą Wykonawc a dołączy soecvfikacię pokarmu dla pszczół w postaci

ciasta
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6. W przypadku możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy

producenta/ wytwórcy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, natychmiastowego

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia dalszej rea|izacji przedmiotu

umowy.

$4
Umowa zostaje zawartana czas określony od dnia podpisania tj. ........ do ........... dnia......

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

$6
1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) zapłaĘ za dostarczony towar wg ustaleń zawaĘch w dalszych

postanowieniach umowy,

b) kaŻdorazowego sprawdzenia zgodności ilości dostarczonego towaru z

dokumentami dostaw niemvłocznie po jego otrzymaniu

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli jakości dostarczonego towaru.

$7

1. Strony ustalają, że wartośó przedmiotu umowy wynosi .....,. zł netto (słownie: zł .../100) a po

dodaniu podatku vAT .....,, zł brutto (słownie: zł .../100) Wartośó ta stanowi maksymalne

zobowiązanie ZamawiĄącego względem Wykonawcy i nie ulegnie zmianie w trakcie rcalizacji

umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczony towar wg cen ustalonych w

formularzu cenowym.

3. Wykonawca gwarantuję stałośó cen jednostkowych przezcały okres trwania umowy.

4. W przypadku zwłoki zzapłatąZamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe zanlłłokę.

5. Ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu cenowym stanowi maksymalne

zob ow iązanie Zamaw iające go.

$8

1. W przypadku stwięrdzenia rozbieżności między ilością podaną na fakturze a ilości faktycznie

przyj ętą - Zamawiający sporządzi komi syj nie protokół rozbieżno ści.

2. Reklamacje jakościowe w okresie przydatności do spożycia zgjaszane pruez pszcze|arzy-

ostatecznych odbiorców będą zgłaszane Wykon awcy Zapośrednictw ęm Zamawiającego.
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3. o stwięrdzonych rozbieżnościach Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomió

Wykonawcę' przesyłaj ąc zgłoszenie reklamacyjne wraz z protokołem róŻnic.

4. Wykonawca zobowiązany jest rczpatrzyó reklamację i pisemnie powiadomiÓ Zamawiającego o

sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni od daty otrzymaniazg}oszenia.

5. Nie udzielenie odpowiedzi na zg}oszoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymaniauważa

się za vznanie reklamacj i.

6. Uznane reklamacje ilościowe będą załatwiane poprzez uzupełnienie dostawy lub rozliczenie

ftnansowe w ciągu 3dni od dnia ich uznania.

7 . Uznanę reklamacje jakościowe zobowiązują dostawcę do odbioru ręklamowanego towaru w ciągu

3 dni od dnia zgloszenia reklamacji.

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

pokrycia kosźów magazynowania ręklamowanej dostawy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia fakturv korygującej w terminie nie dłuższym niż 7

dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezgodności z zamówieniem i umową lub błędach

rachunkowych w fakturze. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu i konieczności

wystawienia faktury korygującej ."in minus'' Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez

Zamawiającego kwotv zgłoszonych pisemnie niezgodności ..in minus'' poprzez potrącenie z

najbliższych ołatności bez ponoszenia konsekwencji finansowych w postaci odsetek za zwłokę

wynikających z tego potrącenia.

$e
Zamawiający przewiduje możliwośó istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzg|ędnieniem

warunków ich wprowa dzenia:

l. Zmiana terminu dostawy mozliwa jest w przypadku:

a) zmiany spowodowane siłą vłyŻszą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami

atm o sferycznym i un i e m oŻ|iwiaj ący mi zr e alizowanie do stawy w term i n i e,

b) zmiany będące następstwem okolicznościleŻącychpo stronie Zamawiającego,

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej,

W przypadku wystąpienia któĘkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin dostawy

może ulec odpowiedniemu przedłużęniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej

jednak niż o okres tych okoliczności.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moŻe ulec zmianie w przypadku: .:

a) udzieleniu przez Wykonawcę upustów promocyjnych.
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b) zmian spowodowanych wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT. Jeśli zmiana

stawki VAT będzie powodowaó rwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możlivłośÓ zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę

równą ńżnicy w kwocię podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana

stawki VAT będzie powodowaó zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możl'iwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą

róŻnicę kwoty podatku YAT zapłaconego przez Wykonawcę'

3. Zamawiający dopuszcza zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych pozycji w

większej ilości niż wymieniona w umowie. Zmiany povryższe możliwe są z równoczęsnym

zmniejszenięm ilościowym dostawy pozostĄch asortymentów, chyba Że ichłączna wartośó nie

ptzekacza 1 0% wartoś ci zaw artej umowy.

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

powyższym przypadku umowa moŻe zostaó przedłuŻona do czasu wykupienia pełnej ilości

asortymentu określonego w Umowie.

5. Pozostałe zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeŻeli z powodu nadnvyczajnej zmiany

stosunków spełnienie świadczenia ptzez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi

trudnościami albo groziłoby mu raŻącą stratą, azego nie mozna było przewidzieć prry zawarciu

umowy,

6. Zmiana postanowien zawartej Umowy Wymaga' pod rygorem niewazności, zachowania formy

pisemnej tj. aneksu sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zmiana umowy na

wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonaniatej zmiany.

$10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę'

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaĘ kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) I0% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy' gdy Zamawiający

odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, zwłaszcza gdy Wykonawca nie zrealizuję

przedmiotu zamówienia w zdeklarowanym terminie

b) 0,5Yo wartości niewykonanej lub nie należycie wykonanej dostawy za kuŻdy dzieil

opóźnienia, nie więcej niżIUYo wartości zamówienia,

c) 0,5%o wartości nienależycie wykonanej dostawy w sposób inny niż poptzez opóŹnienie,

nie więcej niŻ l0oń wartości umowy.

2. Zamawiający moŻe dochodzió odszkodowania unlpełniającego na zasadach ogólnych jeŻeli

kara umowna nie pokryje poniesionej szkody.
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$ 1l

Przedstawicielem Zamawiającego do współpracy jest : . . . . . .

Pruedstawicielem Wykonawcy do współpracy jest:

$12

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają

przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

2. W sprawach spornych' po wyczęrpaniu możliwości polubownego załatwienia sporu, władnym

do rozstrzygania jest Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

$13

Umowę sporądzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzaoh, po jednym dla kazdej ze stron.

Wykonawca ZamawiEący
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Załqcznik do ogłoszenia o przetargu

Nazwa rvykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

L.p. Imię i Nazwisko Telefon/ Faks Adres e-mail

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w sprawie realizacji

przedmiofu zamówienia podpisze :

Pan/Pani..

piastujący/ca stanowisko
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Załqcznik do ogloszenia o przetargu

Nazwa wykonawcy.

Adres rvykonawcy

Miejscowość.... Data

oŚwIAD CrBNIE

wykonawcy ciasta dla pszczól

oświadczam, że ciasto d|apszczół oferowane w ramach projektu

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu
pokarmów pszczelich''

finansowan ego ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego

o Zostało wyprodukowane zgodnie zpruedstawionymi wynikami badań wykonanychprzez

Państwowy InsĘltut Weterynaryjny w Puławachi dołączonych od oferty przetargowej.

o Ponadto oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej zart.233 $ I

Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy.

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Załqcznik do ogłoszenia o przetargu

Lista miejsc dostaw ciasta dIapszczół:

Zadanie nr 1 _ Regionalny ZwiązekPszcze|arzy Wielkopolski Północnej w ChodzieĘ

L.p. Koło Adres

1 Białośliwie U l. Strzelecka 22, 89-640 Białośliwie

2 Budzyń os. Kwiatowe Ż6, 64-840 Budzyń

3 Chodzież os. Widok 19, 64-800 Chodzież

4 Marsonin Ul. Kościuszki7, 64-830 Margonin

5 Kaczory Brzostowo 64, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

6 Kraienka Augustowo 20, 77 -43O Krajenka

7 Krzyż Huta Szklana 29, 64-761- Krzyż Wlkp.

8 Lubasz Ul. Polna 23,64-720 Lubasz

9 Łekno U l. Ja nowiecka 94, 62-100 Wągrowiec

10 Łobrzenica Ul. Targowa 16, 89-310 Łobżenica

1.7 Piła Ul. Mlodych 45, 64-920 Pila

12 Rosoźno Ta rnowo tLc, 64-6L1' Gościejewo

13 Szamocin Ul. Ogrodowa 35, 64-820 Szamocin

1.4 Szydłowo Ul. Kossaka 98, 64_920 Piła

L5 Trzcia n ka Ul. Rzemiesl nicza 26, 64-980 Trzcianka

16 Wieleń Ul' Sierakowska 3, 64-735 Miały

17 Wronki Ul. Dworcowa 50, 64-510 Wronki

18 Wvrzvsk Ul. Podgórna 8/2, 89-33 osiek

19 Wysoka Krostkowo 59, 89-334 Krostkowo

20 Złotów Wybudowanie Blękwit, 77 -4o0 Złotów

?.1 Jastrowie 64-915 Jastrowie

z2 Połaiewo Młynkowo 77 4, 64-7 Io Połajewo

23 KrzyŻ Ul. Adama Mickiewicza I,64-76t KrzyŻ

Ż4 Miedzvchód Radgoszcz 51b, 64-400 Międzychód

25 Zawodowi Ul. Fromborska 14,60-645 Poznań

z6 Okonek ul. Stawowa I, 64-965 Okonek

27 Kłodawa Kłodawa

28 Chodzież Ul' Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

29 Czaików Czajków 39, 63-524 Czajków
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Zadanie nr 2 - Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. prof.
Teofila Ciesielskiego w Kaliszu

L.p. Koło Adres

I KrotoszVn ul. Raszkowska 65, 63-700 Krotoszyn

z 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 ZwiązekPszcze|arzy z siedzibą w Koninie
L.p. Koło Adres

1 Koło 62-410Zagórów Dw. 11'

2 Koło Kowalewek 2A, 62-586 Rzgów

Rej onoweg o Zw iązku P szcze|arry w Lesznie

L.p. Koło Pszczelarzy Adres

1 Bojanowo Ul. Leśna 1, 63-940 Bojanowo

2 Borek Wlkp. Bruczkow'14. 63-810 Borek

3 Gostyń Bzezie 205' 63-800 Gostyń

4 Kobylin Ul. Boruty 20,63-740 Kobylin

5 Kościan Stare oborzyska, ul. Dębowa 7, 63-000 Kościan

6 Krobia Niepań 43, 63-840 Krobia,

7 Krzywiń Jerka, os. Brzozowiec 13, 64-010 Krzywiń

8 Leszno Ul. Grottgera 55, 64-100 Leszno

I Lipno Koronowo 5, 64-111 Lipno

10 Lubiń Nowy DwÓr 1,64-010 Krzywiń

11 Miejska Górka Ul. Słoneczna 4, 63-910 Miejska Górka

12 Osieczna Kąkolewo, ul. Krzywińska41, 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 Przemęt Kaszczor. ul' Cysterska 10,64-234 Przemęt

19 Rawicz Ul. Dozynkowa 2, 63-900 Rawicz

20 Rydzyna Ul. Poniatowskiego 1B, 64-130 Rydzyna

21 Śmigiel Przysieka Polska, ul' GłÓwna 76, 64_030 Śmigiel

22 Święciechowa Ul. Święciechowska 36, 64-10o Lasocice

23 Włoszakowice Ul. Grotnicka 56, 64-1 40 Włoszakowice

24 Wolsztyn Ul' Łąkowa 17,64-212 Wolsztyn

25 Jutrosin Katarzynowo 2, 63-930 Jutrosin

26 Niezrzeszeni Ul. Ostroroga 83, 64-100 Leszno,
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Zad,anie nr 5 _ WojewódzkiZwiązek Pszcze|arzy w Poznaniu :

L.p. Koło Adres

1 Buk Ul. Grodziska 14 64-320 Buk

2 Chrzypsko Ul. Główna 25 64-4L2 Chrzypsko Wielkie

3 Czarnków Ul. Rybaki34 64-700 Czarnków

4 Czempiń Ul. Spółdzielców 5/1 64-020 Czempiń

5 Czerniejewo Ul. Zeromskiego 3 62-250 Czerniejewo

6 Czerwonak Ul. Pogodna 6 62-004 Czerwonak

7 Dolsk Ul. Szkolna 2 63-140 Dolsk

8 Dopiewo Ul. Leśna 44 62-070 Dopiewo

9 Gniezno Ul. Nowa 2 62-Ż20 Niechanowo

10 Gostyń Ul. Poznańska I87 63-800 Gostyń

tt Grodzisk Kotusz 5 64-060 Wolkowo

T2 Ja rocin Jadwigów 11 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

13 Kiszkowo Ul. Dworcowa9 6Ż-280 Kiszkowo

t4 Kłecko Ul. Dworcowa 47 62-27o Kłecko

15 Kołaczkowo Spławie 71 62-306 Kołaczkowo

16 Kostrzyn Ul. Średzka zI 62-027 Paczkowo

17 Kórnik Czmoń ul. Pasieczna 2 62-035 Kórnik

18 Książ Ul. Stacha Wichury 16 63-130 Książ Wlkp.

19 Kuślin Brzoza 42 64-553 Grzebienisko

20 Kwilcz Wituchowo I5/5 64-420 Kwilcz

2t Łubowo Łubowo4^ 62-260Łubowo

22 Mieleszyn Kowalewo LS 62-212 Mieleszyn tel. 614 277 654

23 Mieścisko os. Piastowskie 9/9 6Ż-285 Popowo Kościelne

z4 Miłosław Rudki 17 62-320 Miłosław

25 Mosina Krosno ul' Piaskowa (świetlica wiejska) 62_050 Mosina

26 Murowana Goślina Brzeźno 8 62-085 Skoki

27 Nekla Ul. Sienkiewicza 4 62-330 Nekla

28 Niechanowo Ul. Nowa Z 62-220 Niechanowo

29 Nowy Tomyśl Wytomyśl 44, 64-300 Nowy Tomyśl

30 Oborniki Górka 8 64-606 Popówko

31 Opalenica Ul. Poznańska L44 64-330 opalenica

32 ostroróg Ul. Wodna 9 64-560 ostroróg

33 ostróW Gorzyce Wielkie ul. ostrowska 68 63-410 ostrów Wlkp.

34 Pniewy Ul. Polna ZO A 64-045 Pniewy

35 Pobiedziska Promno 18 62-010 Pobiedziska

36 Poznań Wschód Ul' Rugijska 36 61-059 Poznań

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 5 64-410 Sieraków
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4L Stęszew Ul. Kręta 1 52-060 Wielka Wieś

42 Swarzędz Kruszewnia ul. Widokowa 19 62-020 Swarzędz

43 Szamotuły Kąsinowo 48 64-500 Szamotuły

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 Śmiłowo śmiłowo ul. Pilska 48 64_810 Kaczory

49 Trzemeszno Ul. Lipowa 5 88-340 Trzemeszno
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