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Osowiec-Twierdza, dnia 30 listopada 2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
koszenia
w basenie dolnym
Parku Narodowym)

(dotyczy
w

I.
Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8, 19-110
NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

na koszeniu

biomasy w basenie dolnym w
realizacji Projektu

Parku Narodowym, na potrzeby
„Ochrona

mineralnych wyspach

z

gatunków

na

Parku Narodowym”

opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie
(równo po 1ha na
Lisie Nory, za

AiBo

z dwóch powierzchni). Powierzchnia A
(dojazd

powierzchni 2,0ha
jest na Uroczysku

od wsi Dobarz). Powierzchnia B

na Uroczysku Marachy (dojazd od wsi

jest

Lokalizacja obu powierzchni – patrz

mapy.
Poprzez koszenie

rozumie koszenie przy pomocy kosy

kosy - wykaszarki spalinowej.
gruntu. Koszenie

tak

na

miejscu. Miejsce

w stóg lub

3 dni po skoszeniu, ale nie

pokosie. Dopuszczalne jest zbieranie biomasy
i

istotnie wierzchniej

tzn.

biomasy powinien
w przypadku

5-15 cm ponad

by nie

warstwy gruntu.

bez

Zbiór

2 tygodnie po

2 tygodnie po pokosie,

warunków atmosferycznych.
w postaci stogu lub kopy we wskazanym przez
biomasy

ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach po

uzyskaniu zgody

Pozyskana biomasa z koszenia

Wykonawcy. Termin prowadzenia robót oraz
przedstawicielowi
nadzorowanie

terenowych

wykonywanych

Przedstawiciel

biomasy
BbPN

odpowiedzialnemu

na 5 dni przed planowanymi pracami.

terenowych

natychmiastowe wstrzymanie prac lub je
na ryzyko

z prowadzonych

szkód przyrodniczych

Ograniczenia te

poprawy

za

do czasu

Dane kontaktowe w/w pracownika

podane

przy podpisywaniu umowy z
nie dopuszcza

ofert

Uwaga:
zastrzega

sobie

prawo

od wybrania któregokolwiek

z Wykonawców w razie zaistnienia istotnej zmiany
wykonanie przedmiotu zamówienia nie
w chwili

w interesie publicznym, czego nie

zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna
- adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, ewentualnie adres e-mail,
-

która zawiera wszystkie koszty

z

przedmiotu

zamówienia (VAT, akcyza, itp.) z wyszczególnieniem poszczególnych
zamówienia,
- czytelny podpis wykonawcy.
- aktualny odpisu z

rejestru albo aktualne

gospodarczej,
do ewidencji
przed

przepisy

o wpisie do ewidencji
wpisu do rejestru lub

gospodarczej, wystawionego nie
terminu

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN

ofert.

OFERT

2

6.

1. Oferta powinna

za

poczty elektronicznej na adres:

biebrza@biebrza.org.pl faksem na nr: 85 738 3021, poczty, kuriera lub

dostarczona

na adres:
Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110
do dnia 07.12.2012 r. z dopiskiem
2.

Oferty

3.

Oferent

KOSZENIE”.

po terminie nie
przed

rozpatrywane.
terminu

ofert

lub

4. W toku badania i oceny ofert

od oferentów

ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy

w siedzibie BbPN oraz na stronie

internetowej Parku: http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=513

VI. OCENA OFERT
dokona oceny

ofert na podstawie

kryteriów:

1 - cena 90%
2 - termin wykonania zabiegu 10%
VII. INFORMACJE

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomi oferentów za

poczty elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Cezary Werpachowski pod numerem telefonu 85 738 3019
oraz pod adresem email: cwerpachowski@biebrza.org,pl

1. Mapa z

zabiegów.
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