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Rozeznanie rynku przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, wyłączone ze stosowania ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1.
1. Zamawiający:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

Dostawa samochodu jest realizowana w ramach zadania „Ochrona przyrody na terenie
województwa podlaskiego w roku 2021”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
2. Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Dacia Duster 4 WD.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania stanowi załączniku
nr 1 do zapytania.
4. Płatności: Na podstawie Faktury VAT dostarczanej na adres siedziby Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Białymstoku: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. Zamawiający
zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego.
5. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 10 czerwca 2021 r.
6. Kryterium wyboru: 100 % cena.
7. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
W

kwestiach

proceduralnych:

Pani

Patrycja

Kamińska,

tel. 857 406

981

wew.

37,

Kamieński,

tel. 857 406

981

wew.

37,

[e-mail: patrycja.kaminska.bialystok@rdos.gov.pl]
W

kwestiach

merytorycznych:

Pan

Daniel

[e-mail: daniel.kamieński.bialystok@rdos.gov.pl]
8. Sposób złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie:


e-maila na: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl.

9. Cena musi zawierać wszystkie przewidywane koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania

zamówienia

–

wynikające

ze

świadczenia

usług

wyszczególnionych

w formularzu cenowym oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.

Wszelkie

przyszłe

rozliczenia

między

Zamawiającym

a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
10. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
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11. Termin składania ofert: ofertę cenową należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.
12. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Systemu Zarządzania
Środowiskiem, zgodny z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskowa zatwierdzoną przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W związku z tym zaleca się, aby
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej,
zamieszczonej na stronie http://bialystok.rdos.gov.pl/
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku
Beata Bezubik
/podpis elektroniczny/
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania
2) Załącznik nr 2 Wzór umowy
3) Załącznik nr 3 Formularz oferty

