
Poznań, dnia 06.10.2020 roku 
Zamawiający: 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 
ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, Polska  
 
Znak sprawy: SZ/271/17/2020 

 
 

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 KC na:  
 

Zakup zbóż, nasion roślin oleistych i art. przerobu zbóż 
 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: 

Numer 
zadania 

rodzaj produktu ilość 

1 Kukurydza (ziarno) 2690 kg 

2 Pszenica 1800 kg 

3 Jęczmień 6170 kg 

4 Owies 6300 kg 

5 Otręby 1840 kg 

6 Słonecznik 730 kg 

7 Pestki dyni 700 kg 

8 Siemię lniane 2000 kg 

9 Płatki owsiane 2000 kg 

10 Ryż 4100 kg 

12 Rzepik (ziarno) 100 kg 

13 Kanar (ziarno) 480 kg 

14 Konopie (ziarno) 160 kg 

15 Proso (ziarno) 800 kg 

16 Miód (400g) 700 słoików 

 
Wymagania wspólne dla wszystkich zadań: 

1. Dostawy realizowane są wyłącznie na podstawie Zamówienia poszczególnych partii (Partie). 
2. Zamówienie może być złożone osobiście przez pracowników Ogrodu Zoologicznego, a także telefonicznie, faksem 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą uzgadniane z 
odpowiednimi pracownikami Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia – zaopatrzenie@zoo.poznan.pl. 

3. Poszczególne dostawy Wykonawca  będzie realizował w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od 
otrzymania informacji od Zamawiającego.  

4. Odbiór każdej Partii zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika Ogrodu Zoologicznego. Na tę 
okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.  

5. Odmowa przyjęcia Partii lub jej części przez Zamawiającego powoduje zwłokę Wykonawcy w dostawie. 



6. W przypadku  gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego co do odmowy przyjęcia Partii, 
Zamawiający zleci wykonanie stosownych badań laboratoryjnych. Koszt badań ostatecznie obciąża: 

a. Zamawiającego – w przypadku zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami, 
b. Wykonawcę – w przypadku niezgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami. 

7. Rozładowanie Partii leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także przeniesienie Partii w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. Brak wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę uznaje się za zwłokę 
Wykonawcy w dostawie.  

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie, Zamawiający wyznacza nowy termin, nie krótszy niż z 1 pełny dzień 
roboczy. W przypadku nie wykonania ponownej dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do 
zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowego wzywania i informowania o tym Wykonawcy. 
Koszty zakupu zastępczego mogą zostać potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub jeżeli nie będzie 
podstaw do potrącenia Zamawiający będzie mógł z tego tytułu wystawić notę księgową. W tym celu Zamawiający 
przedstawi odpowiedni dokument zakupu oraz złoży stosowne oświadczenie o potrąceniu lub prześle wystawioną 
notę księgową. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyczerpania do 30% ww. ilości przedmiotu zamówienia 

dostarczanego sukcesywnie przez Wykonawcę. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem 

Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego 

odszkodowania tytułem utraconych korzyści.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku 

 

 

II. KRYTERIA WYBORU OFERT  

Zamawiający przy wyborze oferty na poszczególne zadania kierować się będzie następującymi kryteriami:  

1. Cena (waga 100 %)  
 

Nr kryterium: Wzór: 

1 

Cena 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 
- Cmin – najniższa cena brutto za zadanie spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 
- Cof – cena brutto za zadanie podana w ofercie badanej. 

 

 
Informacje dodatkowe:  

a) Oferta oceniana w danym zadaniu może otrzymać maksymalnie 100 punktów.   
b) Za najkorzystniejszą w zakresie danego zadania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
d) Ocena ofert z zastosowaniem wymienionego wyżej kryterium dokonana będzie oddzielnie dla każdej części 

(zadania). 
 
 
 
 
 



III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowane załączniki do ogłoszenia  
o przetargu) na adres e-mail: biuro@wgpr.pl osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) w 
siedzibie Wielkopolskiej Grupie Prawniczej (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, Polska). 

2. Oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w 
ramach postępowania „Zakup zbóż, nasion roślin oleistych i art. przerobu zbóż”. 

3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość powinna zostać zatytułowana: „Zakup zbóż, 
nasion roślin oleistych i art. przerobu zbóż”. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
5. Termin złożenia oferty: do dnia 14.10.2020 roku do godz. 9.00. 
6. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1  

do ogłoszenia o przetargu. Powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną/uprawnione 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać 
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
8. Zamawiający wzywa Wykonawców do uzupełnienia ewentualnych braków w ofercie, wyznaczając odpowiedni 

termin na uzupełnienie. 
9. Złożona oferta winna zawierać: cenę jednostkową netto za kilogram, cenę jednostkowa brutto za kilogram oraz 

cenę brutto za realizację danego zadania w ramach zamówienia. 
10. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizację danego zadania w ramach zamówienia. 
11. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją 

przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 
wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Cena ma charakter 
ryczałtowy. 
 
 

IV. INFORMACJE DODATKOWE  
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego ogłoszenia o przetargu. W tej sytuacji Zamawiający zamieści informację o dokonanej zmianie 
treści ogłoszenia o przetargu lub zmianie terminu składania ofert na swojej stronie internetowej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich 
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

5. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oświadczenia  
o przyjęciu oferty. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, bez podania 
przyczyn, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. 

7. Po uzyskaniu ofert od potencjalnych Wykonawców, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje.  
W takim przypadku negocjacje będą prowadzone z każdym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę  
w postępowaniu, spełniającą wymagania Zamawiającego. Negocjacje prowadzą do uzyskania najlepszej ceny 
lub zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Zamówienie zostanie wówczas udzielone Wykonawcy, który  
w trakcie negocjacji zaoferował najkorzystniejsze warunki zamówienia. 

8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia przetargu wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

10. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  



1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 
Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym jest Pan Krystian Erens adres email: 
krystian.erens@infomania.pl, tel. 608041703; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup zbóż, nasion roślin oleistych i art. 
przerobu zbóż” prowadzonym w trybie przetargu cywilnego 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych   
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z w/w Ustawy   
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników) 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA 
 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Bartosz Kozłowski 
e-mail: biuro@wgpr.pl 
 
 
Załącznik: 
 
- formularz ofertowy. 



Załącznik nr 1  
 

 
FORMULARZ OFERTOWY   

 

Nazwa Wykonawcy: …….………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: …………….…………………………………………………………………………………..……………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………… 

NIP/REGON: ………………………………………………………………………………………………………..……………… 

KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………………………………..……………… 

Numer telefonu/fax: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym/numer telefonu/e-mail: ……………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia 06.10.2020 roku, w trybie określonym w art. 701 KC, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb słodkowodnych i ryb morskich,  
w imieniu Wykonawcy oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za następującą cenę: 
 

oferuję wykonanie zadania: ………………………….. (proszę wpisać numery zadań) przedmiotowego zamówienia 

 

L.
p. 

Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
jednostk

owa 
netto (zł) 
za 1 kg / 
1 słoik 

Stawka 
VAT 

Planowana 
ilość 

 w okresie 
obowiązyw

ania 
umowy 

Cena 
netto 

(iloczyn 
poz. 2 x 
poz. 4) 

Wartość 
podatku 

VAT 

(iloczyn 
poz. 5 x 
poz. 3) 

Cena 
brutto 
(suma 

poz. 5 + 
poz. 6) 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kukurydza (ziarno)   2690 kg    

2. Pszenica   1800 kg    

3. Jęczmień   6170 kg    

4. Owies   6300 kg    

5. Otręby   1840 kg    

6. Słonecznik   730 kg    

7. Pestki dyni   700 kg    

8. Siemię lniane   2000 kg    



9. Płatki owsiane   2000 kg    

10. Ryż   4100 kg    

11. Rzepik (ziarno)   100 kg    

12. Kanar (ziarno)   480 kg    

13. Konopie (ziarno)   160 kg    

14. Proso (ziarno)   800 kg    

15. Miód (400g)   700 słoików    

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 

5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

                                   

   

                                                         

                                  

 

………………………………………………. 

Czytelny podpis osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do występowania w imieniu 

Wykonawcy 

……………………………. 

Miejscowość, data 


