
Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Dostawy

Zakup kosiarki dyskowej z kondycjonerem

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430525669

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Akademicka 13

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 508 371 307, 663502134

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz.bajdak@lto.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lto.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
organizacja pozarządowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030190/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-09 12:50

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup kosiarki dyskowej z kondycjonerem

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Wymagania szczegółowe kosiarki:1) rok produkcji nie
starszy niż 2020, fabrycznie nowa,2) szerokość robocza – co najmniej 3000 mm,3) szerokość
transportowa – max. 3 000 mm,4) liczba dysków – co najmniej 75) liczba noży – co najmniej 146)
kondycjoner z bijakami metalowymi lub z odpornego tworzywa sztucznego7) możliwość regulacji
prędkości kondycjonera,8) waga urządzenia – maksymalnie 1500 kg9) pozycja transportowa: pionowo
z tyłu ciągnika lub pod kątem w zakresie 110* - 125*10) zawieszenie centralne z hydropneumatyczną
regulacją odciążenia11) rozwiązanie techniczne o charakterze przeciążeniowym zabezpieczające
napęd ciągnik-kosiarka.
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3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-04-19 14:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE
tj.:a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji
zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);- korupcji,
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników
Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z
25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady
2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym,
Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji
zamawiającej lub wykonawcy;- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie
ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);-
przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną,
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW
(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164
z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa,
współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji
ramowej;- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15);- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);b) nie naruszył
obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie
społeczne.Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.3.2. Wykonawca nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych,c) pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d) pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu
powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przez
zamawiajacego niezobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady
udzielania zamówienia oraz szczegółowa treść zapytania i załączniki do niego umieszczone są
na stronie internetowej zamawiającego: http://lto.org.pl/index.php?id=147 oraz
https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html
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