ZAPYTANIE O OFERTĘ

Świebodzin, 10 września 2012 r.

Klub Przyrodników uprzejmie prosi o ofertę na:

Zablokowanie odpływu wody z dwóch torfowisk w Puszczy Drawskiej, na terenie
Nadleśnictw Drawno i Głusko, przez wykonanie łącznie 8 przegród na rowach
odwadniających.
Dokumentacja projektowa do wykonania przegród jest zamieszczona na stronie
internetowej www.kp.org.pl

Zamawiający wymaga, by Wykonawca miał doświadczenie, w postaci prawidłowego wykonania conajmniej
dwóch prac - zabiegów czynnej ochrony torfowisk na podstawie planów ochrony lub zadań ochronnych
form ochrony przyrody, w tym co najmniej jednej pracy polegającej na blokowaniu odpływu wody.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił nadzór przyrodniczy, w postaci udziału w wykonywaniu
prac osoby mającej umiejętność rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Zamówienie należy wykonać do 30 listopada 2013 r.

W ofercie należy podać:
1. Cenę brutto,
2. Wykaz co najmniej dwóch wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat prac
zabiegów czynnej ochrony torfowisk na podstawie planów ochrony lub zadań ochronnych, w
tym co najmniej jednej pracy polegającej na blokowaniu odpływu wody, z podaniem lokalizacji
prac (formy ochrony przyrody), charakterystyki prac, terminu realizacji, wartości prac, nazwy
zleceniodawcy, wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie prac (np.
protokół odbioru, referencje), z tym ze nie jest wymagane załączanie dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie prac, których zleceniodawcą był Klub Przyrodników.
3. Imię i nazwisko osoby która zapewni nadzór przyrodniczy, wraz z opisem jej doświadczenia i
kwalifikacji, potwierdzającym wymagane umiejętności.

Zamawiający oceni spełnienie warunków i wybierze ofertę według kryterium najniższej ceny.
Zamawiający może zwrócić się o uszczegółowienia ofert lub zawartych w nich informacji; zastrzega sobie
też prawo nie zawarcia umowy z żadnym z wykonawców.

Postępowanie dotyczy wyboru wykonawcy usługi o wartości < 14000 EUR i nie stosuje się do niego
Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-099/09 Kontynuacja
ochrony ekosystemów mokradlowych Puszczy Drawskiej dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego..
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, z wyjątkiem zwiększenia ceny, w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wymagających takiej zmiany, w szczególności wynikających z
wymogów ochrony przyrody. lub z nietypowych warunków fenologicznych.
Oferty prosimy przedstawić do dnia 18 września do godziny 10:00, przez przesłanie w formie pliku PDF
pocztą elektroniczną na adres email Klubu Przyrodników kp@kp.org.pl. Do kontaktu z oferentami
upoważniony jest Paweł Pawlaczyk, pawel.pawlaczyk@kp.org.pl; tel. 600482119.

Obiekt nr 1 – Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno
Zadanie polega na zablokowaniu przepływu wody rowami na torfowisku, w tym w szczególności
wypływu z torfowiska, w 6 punktach wg szkicu:

Lokalizacja: Ndl. Drawno Obr. Drawno, adres leśny: 10-08-2-07-101 -g -00

Obiekt nr 2 – Torfowisko k. Nowej Studnicy
Zadanie polega na zahamowaniu odpływu wody rowem z torfowisk, przy pozostawieniu
możliwości odpływu do rowu przy bardzo wysokim stanie wód. Lokalizację (2 punkty)
przedstawia szkic.

Lokalizacja: Ndl. Głusko Obr Głusko, adres leśny: 10-09-1-01-4
c -00

-a -00 oraz 10-09-1-01-5

-

