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
Monitoring przyrodniczy na torfowisku Rynki w NPN w latach 2010-2012

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu przyrodniczego na torfowisku Rynki
w latach 2010-2012 w następującym zakresie:
1. Zbiorowiska roślinne i flora
2. Ornitofauna
3. Herpetofauna
4. Bezkręgowce.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
NIE

II.1.5. Wspólny słownik zamówień CPV
Przedmiot główny 90711300-7

Dodatkowe przedmioty II.1.6) Czy dopuszcza się składanie oferty częściowej
NIE
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Data zakończenia 31.07.2012r
SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia
wadium w wysokości 700zł (siedemset złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Nie dotyczy
3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Każdy z ekspertów uczestniczących w realizacji zamówienia powinien wykazać, że 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.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje potencjałem kadrowym gwarantującym realizację
zamówienia. Wykonawca powinien potwierdzić że dysponuje zespołem ekspertów z następujących
dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia. W skład zespołu wchodzą:
- Kierownik zespołu (tytuł co najmniej doktora nauk przyrodniczych), który koordynuje prace
terenowe oraz sporządza raport końcowy (dopuszcza się możliwość łączenia funkcji kierownika
zespołu i specjalisty z w.w. dziedzin);
- Specjaliści z tytułem co najmniej magister nauk przyrodniczych z następujących dziedzin: botanika,
ornitologia, entomologia, herpetologia (jedna osoba może łączyć kilka specjalizacji)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie art. 22
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Nie dotyczy
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
Nie dotyczy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Deklaracja woli współpracy eksperta
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
NIE

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena 100%
IV 2.2) Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna
NIE
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
NIE

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.npn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, woj. podlaskie
IV.4.2) Termin składania ofert
27.04.2010r godzina 9.45
Miejsce: siedziba Zamawiającego Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, woj. Podlaskie.
IV.4.3) Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV. 4.4) 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.
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
NIE
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

