OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamieszczenie obowiązkowe
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
Odkrzaczanie i wykaszanie obszaru torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odkrzaczanie i wykaszanie
(zwane dalej zabiegami
ochronnymi) w latach 2009-2012 obszaru torfowiska Rynki w NPN o łącznej powierzchni
325ha.
II.1.4. Wspólny słownik zamówień CPV
Przedmiot główny 90315100-9

Dodatkowe przedmioty II.1.5) Czy dopuszcza się składanie oferty częściowej
NIE
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
II. 1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Data rozpoczęcia 25.11.2009, data zakończenia 15.03.2012r
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 Wykonawcy wniesienia
wadium w wysokości 10.250zł (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
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 2 usługi o podobnym charakterze (zabiegi
ochronne polegające na wykaszaniu lub/i odkrzaczaniu) na terenach bagiennych.
3) Podwykonawcy
W przypadku, gdy oferent zamierza powierzyć część zadania podwykonawcom – wymagane jest
złożenie oświadczenia precyzującego, która część zamówienia będzie wykonywana przez
podwykonawcę.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają złożyć 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 prac – których zakres obejmował realizację zabiegów ochronnych
polegających na wykaszaniu lub/i odkrzaczaniu realizowanych na terenach bagiennych
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia .
3. W przypadku, gdy oferent zamierza powierzyć część zadania podwykonawcom należy złożyć
oświadczenie, która część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę.

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
17.11.2009r 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.

