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Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+
ŚWIEBODZIN, DN. 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
OGŁOSZENIE
Klub Przyrodników ogłasza przetarg realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705 na
Wykonanie drewnianych elementów związanych z kanalizacją ruchu turystycznego, Dolna Odra.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej
www.kp.org.pl. Nie przewiduje się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Termin
wykonania zamówienia – do dnia 31 stycznia 2013 r.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca
wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną
usługę o zbliŜonym charakterze i zakresie. Przy czym przez usługę o zbliŜonym charakterze i
zakresie rozumieć naleŜy prace polegające na budowie wiat drewnianych, ławek drewnianych,
stolików drewnianych lub innej małej architektury drewnianej o wartości nie mniejszej niŜ 30 000
zł brutto; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada
aktualne na dzień składania oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności;
Kryterium oceny ofert będzie najniŜsza cena – 100 %. Wadium nie stosuje się. Termin związania ofertą 30
dni. Oferty naleŜy składać do 23 października 2012 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia sobie prawo do uniewaŜnienia przetargu na kaŜdym etapie postępowania gdy
zachodzi któraś z poniŜszych przesłanek:
a) postępowanie obarczone jest wadą niemoŜliwą do skorygowania;
b) gdy wszystkie złoŜone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę
przewyŜszającą kwotę jaką zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
c) w przypadku nie złoŜenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
d) jeŜeli środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane;
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „ Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i
praktyka” LIFE08NAT/PL/000513 finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz unijnego instrumentu
finansowania LIZFE+.

