OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamieszczenie nieobowiązkowe
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
I.1 Nazwa i adres
Narwiański Park Narodowy
18-204 Kobylin Borzymy
Kurowo 10
Województwo Podlaskie
tel/fax 085 718-14-17, 086 476-48-11, 086 476-48-12
www.npn.pl
I.2 Rodzaj zamawiającego
Państwowa Jednostka Budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1 Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Inwentaryzacja przyrodnicza torfowiska Rynki i opracowanie koncepcji monitoringu
przyrodniczego

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja przyrodnicza torfowiska Rynki i
opracowanie koncepcji monitoringu przyrodniczego:
Inwentaryzacja obejmie dokumentację:

a) roślinności z elementami flory,
b) ornitofauny,
c) bezkręgowców w tym motyli dziennych i ważek,
d) herpetofauny.
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej należy opracować koncepcję
monitoringu przyrodniczego obszaru torfowiska Rynki. W koncepcji monitoringu należy
uwzględnić tereny torfowiska poddane zabiegom ochronnym kształtującym środowisko.
II.1.4. Wspólny słownik zamówień CPV
Przedmiot główny 90711300-7

Dodatkowe przedmioty II.1.5) Czy dopuszcza się składanie oferty częściowej
NIE
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Data rozpoczęcia 15.04.2009, data zakończenia 10.09.2009r
SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 1.500zł

III.2) Warunki udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków:
1) Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ)
2) Dysponują potencjałem kadrowym gwarantującym realizację zamówienia. Wykonawca powinien
potwierdzić że dysponuje zespołem ekspertów z następujących dziedzin: botanika, ornitologia,
entomologia, herpetologia. W skład zespołu wchodzą:
a) Kierownik zespołu, który koordynuje prace terenowe oraz sporządza raport końcowy.
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje kierownika zespołu:

- tytuł co najmniej doktora nauk przyrodniczych,
- w okresie ostatnich 3 lat uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentacji
środowiskowych, takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy,
analiza środowiskowa, raport, ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym charakterze
lub jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 publikacji naukowych odpowiednio z
następujących dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia.
Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji kierownika zespołu i specjalistów podanych §5w pkt.
2) podpunkt b).
b) Specjaliści z poszczególnych dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia.
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje specjalistów:
- co najmniej magister nauk przyrodniczych,
- posiada praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania gatunków z poszczególnych
dziedzin,
- w okresie ostatnich 3 lat wykonywał inwentaryzacyjne lub monitoringowe prace
terenowe z poszczególnych dziedzin w ramach minimum 2 dokumentacji
środowiskowych takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy,
analiza środowiskowa, raport, ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym
charakterze lub jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 publikacji naukowych
odpowiednio z podanych dziedzin.
Jedna osoba może łączyć kilka specjalizacji.

Informacje o oświadczeniach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz prac lub publikacji naukowych ekspertów biorących udział w przedsięwzięciu w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Imienny wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonywaniu

zamówienia wraz z informacjami na temat wykształcenia, ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności.
4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób zdolnych do wykonywania zamówienia
lub deklaracja woli współpracy takich osób.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena

100%

IV 2.2) Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna
NIE

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
www.npn.pl

IV.3.2) Termin składania ofert
08.04.2009r godzina 9.45
Miejsce: sekretariat w siedzibie Zamawiającego Kurowo 10, 18-204 Kobylin
Borzymy, woj. Podlaskie.

IV.3.3) Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV. 3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii
Europejskiej
Zadanie jest częścią projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w
Narwiańskim Parku Narodowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

