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Poręba Wielka 590,  34-735  Niedźwiedź                                                                                    www.gorcepn.pl                                                                                                                                            

tel. (18) 331 72 07,   (18) 331 79 45,  fax. wew. 50                                                        e-mail: gpn@gorcepn.pl   
 

 

Poręba Wielka, 26.07.2022r. 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

dotyczące zamówień poniżej 130 000 złotych netto 

Podstawa prawna prowadzonego postępowania: 

§ 4 pkt. 1b  Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym  

(dotyczący wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej mieszczącej się w przedziale warto-

ści powyżej 20 000 zł netto do 130 000 złotych netto). 

      

I. Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złożenia ofert cenowych na niżej wymienione 
zadania: 

1. Zadanie 1: Odtworzenie infrastruktury drogowej: wymiana progów drewnianych na odcinku 

Pańskie Skole – Jankówki. 

2. Zadanie 2: Uszczelnienie filarów 3 szt. zastawek regulujących przepływ wody przez stawy w parku 

dworskim. 

3. Zadanie 3: Zapobieganie erozji szlaku czerwonego, czarnego i ścieżki edukacyjnej  "Z Łopusznej na 

Jankówki" poprzez ich konserwację i bieżącą naprawę. 

4. Zadanie 4: Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej na szlakach niepłatnych. 

 

Zadania będą realizowane w ramach projektu „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i 

inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2022 roku”. Szczegółowy zakres 

robót poszczególnych zadań określa przedmiar oraz charakterystyka robót stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania.  

 
II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 

od I połowy sierpnia - do końca października 2022r.,  

 

III. Sposób, miejsce, i termin złożenia oferty:  

1. W formie pisemnej, pocztą tradycyjną - Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735 

Niedźwiedź - do 03.08.2022r. do godz. 900.  

2. W formie elektronicznej, pocztą elektroniczną - gpn@gorcepn.pl - do 03.08.2022r. do godz. 900  

 

IV. Wymagany okres gwarancji: 3 lata 

 

V. Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto. 
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VI. Oferowana cena ma być ceną ryczałtową brutto, wyrażoną w złotych polskich cyfrą i „słownie”  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Winna zawierać wszelkie koszty konieczne do poniesienia w 

trakcie realizacji zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

 

VII. Sposób przygotowania oferty (stanowiący załącznik nr 2): forma pisemna w języku polskim dostarczona 

na adres Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź z dopiskiem „Roboty budowla-

ne  - rozeznanie cenowe 2022”. Zgodnie z § 4 Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gorczań-

skim Parku Narodowym, skan oferty (oryginału) może być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: 

gpn@gorcepn.pl w terminie jw.  

 

VIII. Oferta musi zawierać kosztorys. Oferty bez kosztorysu nie będą rozpatrywane. 

 

IX. Termin i forma płatności: płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury przez 

Wykonawcę. 

 

X. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. 

 

XI. Zamawiający (przed zawarciem pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania (w całości lub w części), przed lub po jego rozstrzygnięciu. W szczególności dotyczy to sytua-

cji niepełnego finansowania zadań przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych lub nie podpisania umo-

wy na finansowanie w/w zadań przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. 

 

XII. Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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, zwa-

nym dalej „RODO”,  poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Gor-

czański Park Narodowy w Porębie Wielkiej, z siedzibą Poręba Wielka 590, 34 – 735 Niedźwiedź: 

• Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy z sie-
dzibą w Porębie Wielkiej(zwana dalej: Park lub Zamawiający) z siedzibą Poręba Wielka 590, 34 – 
735 Niedźwiedź: adres e-mail:gpn@gorcepn.pl nr tel.:(18)3317945, (18)3317207 

• We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Park można kontak-
tować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@gorcepn.pl 
telefon: (18)3317945 W-37 lub osobiście w siedzibie Parku. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepi-
sami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), da-
lej „ustawa Pzp" oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów do-
kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. poz. 1126) w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn; „Ro-
boty budowlane – pozostałe - realizowane w ramach projektu pn. „Działania ochrony przyrody reali-
zowane metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie GPN  w 2022 roku” pro-
wadzonym w trybie zapytania cenowego. 

• Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:  
➢ Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania    w oparciu o art. 

74 ustawy Pzp w związku z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.); 

➢ Podmioty serwisujące urządzenia Parku za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa dane 
osobowe; 

➢ Podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania da-
nych osobowych Wykonawców, osób  reprezentujących  i pracowników Wykonawcy; 

➢ Podmioty świadczące na rzecz Parku usługi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej z 
Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału, 

➢ Podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia  

mailto:gpn@gorcepn.pl
mailto:iod@gorcepn.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
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➢ Podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie prze-
chowywania; 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, 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. 

• Posiada Pani/Pan: 
➢  Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO); 
➢ Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*; 
➢ Prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
➢ Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2  00-193 

Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Park Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@gorcepn.pl 
, pisemnie na adres siedziby Parku lub osobiście w siedzibie Parku. Przed realizacją Państwa uprawnień Park 
musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. 

• Nie przysługuje Pani/Panu: 
➢ W związku z art. 17 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 podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-

stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: 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.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowy-
wania, 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. 
 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymo-
giem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  
Park nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowa-
nia. 

• wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiary i charakterystyka robót 

2. Druk oferty 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 /-/  
dr inż. Janusz Tomasiewicz 

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego  

mailto:iod@gorcepn.pl

