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Ustrzyki Górne dn. 21.07.2022 r.  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie o 
wartości niższej od określonej w art. 2. ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 
 
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 
,          e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu 
cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na: 
 
 
Dostawa 21,78 t(22 palety po 66 worków) opału drzewnego  -pelletu dla obiektu TSEE 
w Wołosatym 7 oraz bud. mieszkalnego Wołosate 6D 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału drzewnego - pelletu do obiektu TSEE w 
Wołosatem 7 oraz bud. mieszkalnego Wołosate 6D 
 
2) W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia do miejscowości Wołosate 7 (16 palet) oraz Wołosate 6D (6 palet) opału 
drzewnego- pelletu charakteryzującego się następującymi parametrami: 

             -  wartość opałowa powyżej 16 500kj/kg  
             -  wilgotność poniżej 10 % 
             -  zawartość popiołu poniżej 1% 
             -  długość do 30mm 
             -  średnica 6 mm 

b) opał musi być dostarczony w workach wentylowanych pakowane po 15 kg 
c) ilość zamówionego pelletu to 21,78 t 
 
W składa opału  winny wchodzić wyłącznie trociny z drzew iglastych z domieszką z 
drzew liściastych z wyłączeniem wierzbowatych, a także bez domieszki siana czy słomy 
oraz innych substancji jak np. kleje, lepiszcze, utwardzacze. 
 
3) Dostawa pelletu odbędzie sie transportem Wykonawcy i na jego koszt 
 
4) Do dostawy Wykonawca dołączy wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony 
pellet 
 
5) Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia (CPV) 
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-09111400-4 Paliwa drzewna  
 
6) Termin realizacji zamówienia: 
1 - do dnia 15.09.2022 r. 
2 - Warunki płatności: Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.  
 
7) Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
CENA - 100% 
 
8) Sposób przygotowania oferty: 
Oferta powinna być przygotowana na dołączonym formularzu oferty.  
9) Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrekcja@bdpn.pl bądź 
dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach 
Górnych w terminie do dnia 28.07.2022 r. godz. 11.00. 
 
10) Termin otwarcia ofert: 
 28.07.2022 r. godz. 12.00 
 
11) Informację dodatkowe: 
1. Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową netto i brutto. 
2. Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
3. Do oferty należy dołączyć certyfikat aktualnych badań (z 2022 r.) wykonanych na 
terenie Unii Europejskiej, norma jakościowa DIN 51731, lub równoważna. Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określane przez Zamawiającego.   
4. Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim 
wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
  
12) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Kowalczyk tel. 
724750017 
 
13) Oferty złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 
14) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informuje, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z 
siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 38‐713 Lutowiska, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy 
jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem email: ebrodowicz@bdpn.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Dostawa 21,78 t(22 palety po 66 worków) 
opału drzewnego  -pelletu dla obiektu TSEE w Wołosatym 7 oraz bud. mieszkalnego 
Wołosate 6D"  w trybie: zapytania ofertowego na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o finansach 
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publicznych i zobowiązania umowne, 
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w celu archiwizacji, 
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, 
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością uczestnictwa w 
postępowaniu,                                                                                                                                           10) 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowej. 
 
 
 
       
  
      Zatwierdził: 
      Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
      dr Ryszard Prędki  


