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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Klub Przyrodników zamierza przeprowadzić: usuwanie drzew i krzewów w
południowo wschodniej i północno zachodniej Polsce. Pracami objętych będzie 16 lokalizacji,
które podzielono na dwa zmówienia. Pierwsze zamówienie obejmuje prace na
Lubelszczyźnie niedaleko miejscowości: Stary Machnów, Żurawce, Korhynie, Chełm,
Wychody, Niedzieliska. Drugie zamówienie obejmuje prace nad dolną Odrą i dolną Wartą,
niedaleko miejscowości: Owczary, Laski Lubuskie, Krajnik Dolny, Zatoń Dolna, Raduń,
Nawodna, Stara Rudnica. Wykonawca dla każdej lokalizacji otrzyma szczegółową
specyfikację prac oraz lokalizację ich wykonania. Wykonawcy mogą składać oferty na jedno
wybrane lub obydwa zamówienia.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych
w Polsce - teoria i praktyka” LIFE08NAT/PL/000513, finansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu
finansowania LIFE+.
Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady
oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na
podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na
wartość zamówienia, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
Tytuł zamówienia:
Oczyszczanie muraw z drzew i krzewów, Lubelszczyzna i Dolna Odra, LIFE+ 2012
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie 1
Obejmuje prace w obrębie sześciu powierzchni na Lubelszczyźnie:
• „Machnowska Góra” ( koło miejscowości Żurawce i Stary Machnów); szczegółowy
opis prac: wykoszenie odrostów krzewów (z pominięciem jałowców) na powierzchni
5,8 ha, wycięcie drzewostanu sosnowego (ok. 30 lat) z pominięciem jałowców na
powierzchni 3,1 ha.

•
•
•
•
•

„Korhynie” (koło miejscowości Korhynie); szczegółowy opis prac: przerzedzenie
zarośli jałowca na powierzchni 0,5 ha.
„Żurawce” (koło miejscowości Żurawce); szczegółowy opis prac: wykoszenie
odrostów krzewów (z pominięciem jałowców) na powierzchni 0,7 ha.
„Stawska Góra” (koło miejscowości Chełm); szczegółowy opis prac: wycięcie zarośli
krzewów (z pominięciem jałowców) na powierzchni 2,5 ha.
„Kąty” (koło miejscowości Wychody); szczegółowy opis prac: wycięcie zarośli
tarniny na powierzchni 0,5 ha, przerzedzenie drzewostanu sosnowego na powierzchni
1 ha.
„Niedzieliska” (koło miejscowości Niedzieliska); szczegółowy opis prac:
przerzedzenie zarośli krzewów na powierzchni 0,09 ha.

Zamówienie 2
Obejmuje prace w obrębie dziesięciu powierzchni nad dolną Odrą:
• „Owczary” (koło miejscowości Owczary); szczegółowy opis prac: wycinka krzewów i
pojedynczych drzew na powierzchni 3 ha, oczyszczenie drogi gruntowej z krzewów
na długości 100 m.
• „Laski I” (koło miejscowości Laski Lubuskie); szczegółowy opis prac: wycięcie
zarośli krzewów (tarnina) na powierzchni 0,5 ha.
• „Laski II” (koło miejscowości Laski Lubuskie); szczegółowy opis prac: wycięcie
zarośli krzewów (głównie tarnina) na powierzchni 0,5 ha.
• „Krajnik” (koło miejscowości Krajnik Dolny); szczegółowy opis prac: wycięcie
zarośli krzewów (głównie tarnina) i pojedynczych drzew na powierzchni 2 ha.
• „Zatoń” (koło miejscowości Zatoń Dolna); szczegółowy opis prac: wycięcie zarośli
krzewów (głównie tarnina, dereń, kalina) na powierzchni 8 ha.
• „Raduń – Duża” (koło miejscowości Raduń); szczegółowy opis prac: wykoszenie
zarośli krzewów (głównie tarnina, dereń) na powierzchni 1,5 ha.
• „Raduń – Mała” (koło miejscowości Raduń); szczegółowy opis prac: przerzedzenie
młodnika dębowego na powierzchni 0,8 ha.
• „Wędkarze” (koło miejscowości Raduń); szczegółowy opis prac: wycięcie zarośli
krzewów (tarnina) na powierzchni 0,5 ha.
• „Nawodna Gminy” (koło miejscowości Nawodna); szczegółowy opis prac: wycięcie
młodnika sosnowego oraz podkrzesanie starszych sosen (wiek ok. 30 lat) na
powierzchni 1 ha.
• „Luki” (koło miejscowości Stara Rudnica); szczegółowy opis prac: wycięcie młodnika
sosnowego oraz podkrzesanie części drzew (wiek ok. 30 lat) na powierzchni 0,5 ha.
Wyszczególnienie prac składających się na zamówienie:
• Wykonanie zadań przedstawionych w szczegółowym opisie prac dla poszczególnych
powierzchni.
• Pocięcie w odpowiedni sortyment (wg wskazówek właściciela/zarządcy gruntu)
pozyskanego materiału oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
• Uprzątnięcie i wywiezienie poza powierzchnie pozostałego materiału (gałęzie, wycięte
lub wyrwane krzewy, zrąbki itp.).
• W przypadku zamówienia drugiego, Klub Przyrodników udostępni wykonawcy rębak
umożliwiający uprzątnięcie drobnych gałęzi.

Termin wykonania zamówienia:
Prace należy rozpocząć we wrześniu 2012 i zakończyć do końca lutego 2013. Prace w obrębie
powierzchni „Raduń – Duża” oraz „Raduń – Mała” należy zakończyć do dnia 23 grudnia
2012.
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Za najlepszą ofertę Klub Przyrodników uzna ofertę o najkorzystniejszym bilansie cech:
•
cena
•
termin wykonania zamówienia
•
doświadczenie oferenta w wykonywaniu zbliżonych do zamawianych prac
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty prosimy przedstawić na formularzu załączonym do Zaproszenia (Załącznik 1) do dnia
17 września do godziny 12.00, przez przesłanie w formie PDF lub JPG pocztą elektroniczną
na adres e-mail Klubu Przyrodników: kp@kp.org.pl, pocztą tradycyjną na adres: Klub
Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, faxem pod numer: 68 3828236 lub osobiście
w biurze Klubu.
Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Katarzyna Kiaszewicz, tel.: 683828236; e-mail:
kp@kp.org.pl.
Inne:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno z wybranych zleceń lub na obydwa
zmówienia jednocześnie.
• Oferent musi dysponować zapleczem technicznym gwarantującym wykonanie
zamówienia.
•
•

Umowa z wybranym wykonawcą zawarta zostanie w ciągu tygodnia od terminu składania
ofert.
Prosimy o zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne niewielkie różnice w
rzeczywistej i podanej w niniejszym zapytaniu ofertowym powierzchni lub wieku
drzewostanów przeznaczonych do usunięcia.
Na prośbę zainteresowanych zamówieniem, pracownicy Klubu Przyrodników wskażą
lokalizację zamówienia w terenie.

FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:
Oczyszczanie muraw z drzew i krzewów, Lubelszczyzna i Dolna Odra, LIFE+

Data złożenia oferty:………………
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………….
Telefon kontaktowy:…………………………………

Proponowana cena brutto:……………………………
Proponowana cena netto:…………………………….
Proponowany termin realizacji:…………………………….
Doświadczenie oferenta w wykonywaniu zbliżonych do zamawianych prac (opisać w
punktach):
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

