Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+
Świebodzin, 29 kwietnia 2011 r.

OGŁOSZENIE
Klub Przyrodników ogłasza przetarg na wykonanie usługi: Odtwarzanie muraw kserotermicznych
poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy gleby w obszarach natura 2000 PLH320037 Dolna Odra
i PLC080001 Ujście Warty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na www.kp.org.pl. Nie
dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin wykonania usługi: część 1 - 30 lipca 2011r.,
część 2 - 15 października 2011r.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi o
zbliżonym charakterze i zakresie. Przy czym przez usługę o zbliżonym charakterze i zakresie rozumiec
należy prace ziemne lub ziemno-budowlane o wartości nie mniejszj niż 30 000 zł brutto każda. Do każdej
usługo należy podać wartość, datę wykonania i odbiorcę wraz z załączonymi dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (protokół odbioru
lub rekomendacja).
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej koparką jednonaczyniową.
3. Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia- weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy.
4. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne na dzień składania oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiążą się do odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez
cały okres realizacji Usług

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 1500 zł za Część 1 i 1500 zł za
Część 2 w pieniądzu, wpłacone w kasie Zamawiającego albo przelane na konto
Zamawiającego: 571090 1593 0000 0000 5901 5348 ( tytuł przelewu: wadium zdzieranie
muraw LIFE+).
Kryterium oceny ofert będzie w 100% najniższa cena. Termin związania ofertą 30 dni. Oferty należy
składać do 9 maja 2011 r. godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria
i praktyka” LIFE08NAT/PL/000513 finansowanego przez Instrument Finansowania Komisji
Europejskiej LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym
Zamawiający może zakończyć go zamykając postępowanie bez dokonania wyboru. Treść niniejszego
ogłoszenia oraz specyfikacji warunków zamówienia może być zmieniona, albo przetarg może być
odwołany, przed upływem terminu składania ofert.

