Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791
Świebodzin, 13 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektów LIFE11 NAT/PL/423 oraz LIFE13 NAT/PL/024 współfinansowanych ze środków
instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
na

wykonane zabudowy biologicznej rowów

I.

Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

II.

Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I:

Wykonane zabudowy biologicznej z kiszki faszynowej na dnie rowu, inicjującej
spontaniczne zasypywanie wyrw dennych rumoszem transportowanym przez
płynącą w nim wodę w 4 lokalizacjach w obszarze Natura 2000 Dolina
Sieniochy PLH060025
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy biologicznej z kiszki faszynowej na dnie rowu
inicjującej spontaniczne zasypywanie wyrw dennych rumoszem transportowanym przez płynącą w
nim wodę. Wiązki z pędów wyciętej wikliny powiązane ze sobą drutem w formie kiszek (o śr. ok. 20
cm, wysokości ok. 0,5 m) powinny zostać umocowane w części dennej rowu na całej jego szerokości
(ok. 2 – 3 m) w wyznaczonych lokalizacjach, w celu zabezpieczenia dna przed niszczącym
oddziaływaniem energii płynącej wody. Ustabilizowanie poziomu wody w rowie poprzez wykonanie
zabudowy biologicznej będzie sprzyjało ograniczenie nadmiernemu odpływowi wody z torfowiska.
2. Zabudowę biologiczną należy wykonać na działce nr 469 (062003_2.0002.AR_3.469) – 3 szt. oraz na
działce nr 208/3 (062003_2.0002.AR_3.208/3) w obrębie obiektu/torfowiska alkalicznego,
zlokalizowanego w województwie lubelskim, powiat zamojski, gmina Komarów Osada, obręb Dub.
Dokładna lokalizacja zabudowy biologicznej na działce 469 zostanie ustalona w terenie z
Zamawiającym.
3. Prace powinny zostać wykonane ręcznie, a sama realizacja działania nie może wpływać negatywnie na
powierzchnię gruntów działek przylegających.
4. Zamawiający posiada wszystkie stosowne uzgodnienia i zgody właścicieli działek na realizację
powyższych działań.
CZĘŚĆ II:

Tymczasowe zatrzymanie wody w rowach poprzez wykonanie zabudowy
biologicznej polegającej na nasadzeniach kęp Carex paniculata sp. w 18
punktach

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poprzecznej zabudowy biologicznej rowów melioracji
szczegółowej poprzez nasadzenia kęp turzycy Carex paniculata sp. pochodzącącej z najbliższego
otoczenia rowów w celu tymczasowego zatrzymania wody w rowach. Przesadzenia kęp turzycy należy
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wykonać za pomocą ręcznych narzędzi w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu uszkodzić system
korzeniowy turzycy i tym samym umożliwić jej ponowne zakorzenienie się w nowym miejscu. W
zależności od szerokości rowu kępy powinny zostać umiejscowione w poprzek rowu w ilości, która
spowoduje, iż kępy zajmą całą szerokość rowu.
2. Teren jest podmokły i nie ma możliwości wjazdu jakimkolwiek sprzętem na teren torfowiska. Prace
zatem powinny zostać przeprowadzone ręcznie a dojazd powinien odbywać się po ogólnie dostępnych
drogach dojazdowych.
3. Działanie należy wykonać w 18 punktach na terenie obiektu Rudawki leżącego w gminie Rutka Tartak, powiat suwalski, woj. podlaskie. Lokalizację przedstawiają załączone mapy (mapa nr 3).
Szczegółowe lokalizacje (współrzędne geograficzne) zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu
umowy.
4. Zamawiający posiada wszystkie stosowne uzgodnienia i zgody właścicieli działek na realizację
powyższych działań.
III.

Termin wykonania zamówienia i płatność
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I: do 31.05.2018 r.
CZĘŚĆ II: do 31.05.2018 r.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 30 dni od daty
wystawienia prawidłowej faktury/rachunku, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem
zdawczo – odbiorczym.
UWAGA!
Wykonawca zadba by wystawiona faktura/rachunek posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu,
z którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej
określenia:
Dla CZĘŚCI I: „wykonano w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024”
Dla CZĘŚCI II: „wykonano w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423”

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent może złożyć jedną ofertę na każdą z części.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz załączony do niniejszego zapytania i zawierać:
 Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli dotyczy).
 Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który
wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz dane techniczne wg formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 Termin realizacji oferty
 Datę sporządzenia oferty
 Podpis Wykonawcy
V.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce oraz termin składania ofert
Podpisana oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres:
kp@kp.org.pl lub faksem na nr: 68 382 82 36 do dnia 23 kwietnia 2018 r. godz. 12:00.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do
podmiotów, które złożyły ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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VI.

Dodatkowe informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest
Dla części I: p. Dorota Horabik, tel.: 508-422-772; e-mail: dorota.horabik.kp@gmail.com
Dla części II: p. Magdalena Makles, tel. 508-422-776; e-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com
Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach w ramach projektów LIFE11 NAT/PL/423 oraz
LIFE13 NAT/PL/024 na podstawie pkt. II Zasad udzielania zamówień obowiązujących w Klubie
Przyrodników wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa Klubu Przyrodników z dnia 1.07.2014 r. (Zasady
udzielania zamówień, dla których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro). Oferenci mają prawo wglądu w ww. dokument.
VII.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą emailową, wykonawcy, którego ofertę wybrano.
VIII.

Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Załączniki graficzne.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zapytania ofertowego z dnia 12 kwietnia 2018 r. realizowanego
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na

wykonane zabudowy biologicznej rowów

Zamawiający:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Wykonawca:
Nazwa firmy (wraz z NIP/REGON jeśli dotyczy) :……………………………………………..
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2018 r. zobowiązuję się do realizacji zamówienia,
zgodnie z warunkami podanymi niniejszym zapytaniu, za następującą cenę:
CZĘŚĆ I:
Łączna cena brutto (w PLN) : …………………………………..…
Termin realizacji zamówienia: ……….……………………….…….
CZĘŚĆ II:
Łączna cena brutto (w PLN) : …………………………………..…
Termin realizacji zamówienia: ……….……………………….…….

................................................, dn. ...................... 2018 r.
(miejscowość i data)

...........................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

Lokalizacja zabudowy biologicznej w obrębie obiektu Perespa, obręb Dub, gmina Komarów Osada, powiat zamojski, województwo lubelskie.

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Lokalizacja zabudowy biologicznej w obrębie obiektu Perespa, obręb Dub, gmina Komarów Osada, powiat zamojski, województwo lubelskie.
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Lokalizacja zabudowy biologicznej na obiekcie Rudawki, gmina Rutka Tartak, powiat suwalski, woj. podlaskie
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