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

Świebodzin, 19 lipca 2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Klub Przyrodników zamierza zlecić wykonanie budowy drewnianej wiaty dla krów
wypasanych w rezerwacie Skarpa Dobużańska. W związku z tym zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie tego zadania.
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.
Opis przedmiotu zamówienia
Wybudowanie i postawienie drewnianej wiaty dla krów wypasanych w rezerwacie
Skarpa Dobużańska
Zamówienie obejmuje:
1. Wybudowanie i postawienie drewnianej wiaty w postaci jednospadowego zadaszenia,
z 3 ścianami, o powierzchni 25 m².
Wymagane cechy zamawianej wiaty:
• Wiata musi zostać zaprojektowana i wybudowana zgodnie ze standardami
utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz ogólnymi zasadami budowlanymi.
• Wiata powinna być zbudowana z materiałów naturalnych – głównie drewna.
• Wiata musi być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi środkami
nieszkodliwymi dla zwierząt gospodarskich i środowiska.
• Wiata musi wytrzymać minimum 10 lat standardowego użytkowania.
Zakup materiałów do budowy wiat leży po stronie Wykonawcy.

Wyszczególnienie prac składających się na zamówienie:
• Przygotowanie wstępnego projektu wiaty i przedstawienie go do akceptacji
Zamawiającemu.
• Zdobycie materiału do wykonania wiaty.
• Wykonanie wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Mikulin, gmina
Tyszowce, woj. lubelskie).
• Zabezpieczenie drewnianych konstrukcji środkami nieszkodliwymi dla zwierząt
gospodarskich i środowiska.
Termin wykonania zamówienia
Prace należy zakończyć do 31 sierpnia 2011 r.
Sposób przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
• Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON.
• Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cena brutto zawierającą podatek
VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (łącznie
z kosztami dostawy we wskazane przez Zamawiającego miejsce).
• Termin ważności oferty
• Termin realizacji zamówienia
• Posiadać datę sporządzenia oferty
Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty
na adres:
Klub Przyrodników
ul.1 Maja 22
66-200 Świebodzin
lub faxem na nr 68/ 38 282 36
lub pocztą elektroniczna przesyłając w formie PDF na adres: kp@kp.org.pl
Termin składania ofert: 25 lipca 2011 r., do godz. 14:00.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kiaszewicz tel.: 695 214 576, 68 38 28 236; email: kp@kp.org.pl
Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy
tym żadnego z oferentów.

Prezes Klubu
Robert Stańko

FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:

Postawienie drewnianej wiaty dla krów wypasanych w rezerwacie Skarpa Dobużańska
Data sporządzenia oferty:……………………………………………………………………….
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
NIP:………………………………………………………………………………………………
REGON: …………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………..

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………
Cena netto: …………………………………………………………………………………………..
Termin realizacji zadania:………………………………………………………………………
Termin ważności oferty: …………………………………………………………………………….

