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Zaproszenie do składania ofert 
na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem  

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

1. Zamawiający: Muzeum – Orawski park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
2. Adres Zamawiającego: 34-484 Zubrzyca Górna 
3. Strona internetowa: www.orawa.eu 
4. E-mail- biuro@orawa.eu 
5. Tel: 18 28 527 09 wew. 25 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z zasadami wskazanymi  
w niniejszym dokumencie. 

2. Zamawiający informuje Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego, tj. każdy z Wykonawców może złożyć ofertę. Ponadto:  
a)  do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.),  
b) zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty,  
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

 zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym,  

 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 
postępowania, 

d)  w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego 
w pkt c) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z osprzętem w tym: 

a) Ciągnik rolniczy: 

 ciągnik używany, rok produkcji od 2018 r., 

 silnik: 3 lub 4 cylindrowy, moc znamionowa: 35-55 KM, wolnossący, 

 skrzynia biegów: skrzynia przekładniowa mechaniczna,  

 most napędowy tylny: z blokadą mechaniczną, 

 most napędowy przedni: TAK, 

 WOM tylny: TAK,  

 kabina: TAK, 

 rozdzielacz hydrauliki: jedno lub dwusekcyjny,  

 układ zawieszenia narzędzi: tylny TUZ udźwig min. 1000 kg z szybkosprzęgami,  

 dodatkowe wyposażenie: oświetlenie robocze, lusterka, belka do podnośnika, wałek 
przekaźnika mocy, śruba rolnicza), 

 gwarancja: minimum 24 m-ce, 

 naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu użytkowania ciągnika, 

 czas reakcji na zgłoszenie serwisowe lub naprawę nie dłużej niż 7 dni roboczych, 
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 naprawa ciągnika w okresie gwarancji w ciągu 5 dni roboczych lub zapewnienie maszyny 
zastępczej na okres naprawy. 

 Koszt dostawy ciągnika na adres Zamawiającego w cenie oferty. 

 Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: 
 świadectwo homologacji na terenie RP, 
  gwarancja pisemna 24 m-ce,  
 instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim, 
 dokumentami niezbędnymi do rejestracji i prawidłowej eksploatacji ciągnika, 
 książka serwisowa w języku polskim. 

b) Pług do śniegu: 

 kompatybilny z ciągnikiem, 

 stan nowy, 

 sterownie: hydrauliczne dół-góra, 

 szerokość: 2 m, wysokość 60 cm, 

 grubość blachy lemiesza: 5-6 mm, 

 grubość gumy: 40-50 mm. 
c) Przyczepa jednoosiowa: 

 przyczepka jednoosiowa z wywrotką,  

 stan używany, bardzo dobrym, bez oznak korozji, 

 ładowność: od 3 do 3,5 tony, 

 wymiar pożądany: ok. dł.: 3m, szer.: 1,80 m, wysokość burt: 0,5 m, 

 zaczep kompatybilny z ciągnikiem, 

 dodatkowe oprzyrządowanie: oświetlenie. 
d) Kosiarka rotacyjna: 

 stan nowy, 

 kompatybilna z ciągnikiem, 

 gwarancja: 24 m-ce, 

 komplet noże zapasowych. 
2. Kod CPV:  16700000-2 -  Ciągniki 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia:  

1. Od podpisania umowy do dnia: 04.12.2019 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które:  
a. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
b. posiadają  wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, 
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunki określone w pkt. 1a-1d, jeżeli złoży 
oświadczenie na formularzu oferty. 

3. Złoży ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać złożona 
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na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 1). Wykonawca poda cenę ofertową jako 
wartość  brutto w PLN z należnym podatkiem VAT.  

4. Do oferty dołączy dokumentację fotograficzną przedmiotu zamówienia. 
 

VI. Termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (biuro@orawa.eu), 

kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum – Orawski park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej do dnia 25.11.2019 r. godz. 12.00. do biura Muzeum (Plebania z Podwilka). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w budynku Plebani o godz.: 12:30. 
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami: 

a) wykaz osób do kontaktu: 

 Krzysztof Świerczek 
b) dane kontaktowe: 

 telefonicznie: 18 28 527 09 wew. 25 

 elektronicznie: biuro@orawa.eu 
 

VIII. Kryteria oceny ofert: 
Kryterium - Cena oferty brutto – waga 100%  
Punkty za cenę obliczane według wzoru: 
K = C min / Cn x 100 pkt  
gdzie: 
K – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego , 
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia ryczałtowego), która 
musi spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, oraz obejmować wszystkie koszty, 
jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu umownej ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę 
podatku od towarów i usług. Podana w ofercie umowna cena za wykonanie usługi objętej 
przedmiotem zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia.  
Sposób oceny ofert: 
Oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu zostanie uznana 
za najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert w postępowaniu zostanie złożonych z taką samą 
liczbą punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne. 
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IX. Zastrzeżenia 
1. Muzeum zastrzega prawo  do zakupu poszczególnych części osprzętu ciągnika. 

 
X. Klauzula informacyjna dotycząca RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w 
Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna, NIP: 735 10 20 718 (dalej jako MOPE lub 
Administrator).  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 
MOPE można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:  
a) mailowo: dyrektor@orawa.eu lub 
b) listownie na adres korespondencyjny administratora: Muzeum – Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przygotowanie oraz 
druk wydawnictw prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.).  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 

8. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO.  

 
XI. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy 

 
 

Dyrektor  
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego  

w Zubrzycy Górnej 
Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn 

 
 


