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
Koordynacja projektu „Ochrona siedliska i gatunków na torfowisku Rynki w
Narwiańskim Parku Narodowym”

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizację projektu, zgodnie z zapisami Umowy o
dofinansowanie projektu oraz Planem Realizacji Przedsięwzięcia.
2. Wykup w latach 2009-2012 100ha gruntów prywatnych na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z
następującym harmonogramem wykupu:

- w 2009 wykupienie 40ha
- w 2010 wykupienie 40ha
- w 2011 wykupienie 20ha
W ramach tego zadania wchodzi: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia
umowy przeniesienia praw własności na Skarb Państwa (zarządzający Narwiański Park
Narodowy), kontakty z właścicielami gruntów, prowadzenie procesu wykupu gruntów w taki
sposób, aby udział dyrektora NPN ograniczył się do podpisania aktu notarialnego nabycia
nieruchomości na rzecz NPN. Wszelkie pozostałe czynności związane z ustaleniami
notarialnymi, kontaktami z właścicielami gruntów należą do zadań koordynatora.

3. Koordynacja i nadzór nad wszystkimi działaniami podejmowanymi w projekcie w tym
między innymi nad:
a) należytym wykonywaniem zabiegów ochronnych realizowanych w ramach projektu,
b) monitoringiem przyrodniczym,
c) akcją promocyjną i informacyjną zmierzającą do zwiększenia świadomości ekologicznej
miejscowej społeczności w tym zorganizowanie spotkań ze społecznością lokalną,
opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie broszury informacyjnej,
opracowanie treści informacji zamieszonych na tablicach informacyjnych.
4. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań miesięcznych, rocznych i końcowych.
5. Odpowiednio wczesne informowania Dyrekcji NPN o ewentualnych okolicznościach
zagrażających realizacji wniosku a zwłaszcza o terminie oraz zakresie wykonywanych zadań.
6. Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu.
7. Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji Europejskiej Nr 1828/2006.
8. Nadzór nad terminowym i zgodnym z budżetem projektu wydatkowaniem środków.
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem, gromadzenie wszelkich materiałów na
temat projektu, w tym dokumentacji fotograficznej.
10. Poddawanie się kontroli i audytowi prowadzonemu przez organy wewnętrzne i

instytucje zewnętrzne, uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu.
II.1.4. Wspólny słownik zamówień CPV
Przedmiot główny 79421000-2

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 01.04.2009, data zakończenia 30.06.2012r

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium
NIE DOTYCZY
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.
2) Doświadczenie Zawodowe.
Wykonawca powinien potwierdzić, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował (rozpoczął i zakończył) przynajmniej 3 usługi polegające na koordynacji
projektów z zakresu ochrony przyrody, z czego przynajmniej jeden polegał na wykupie gruntów
prywatnych na cele przyrodnicze.

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 zrealizowanych projektów z zakresu ochrony przyrody z czego przynajmniej jeden
polegał na wykupie gruntów prywatnych na cele przyrodnicze w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

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
26.03.2009r godzina 9.45
Miejsce: siedziba 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.

