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ZBN.371.02.2019                                 Kudowa Zdrój, 21.03.2019 r. 

 

 

Ogłoszenie 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na 
usługę wykaszania łąk  

 
 

 

I. Opis szczegółowy zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie wraz z zebraniem i wyniesieniem pokosu w celu 

zapobiegania naturalnej sukcesji lasu na cennych siedliskach łąkowych oraz odkrzaczenie 

fragmentów łąki w celu przywrócenia jej właściwego stanu ochrony. 

2. Prace polegają na:  

Etap  1)   wykoszeniu łąk na terenie PNGS o łącznej powierzchni 13,19 ha wraz z zebraniem i 

wyniesieniem z terenu Parku pokosu. W przypadku części łąk dopuszczalne jest koszenie 

mechaniczne lekkim sprzętem (łączna powierzchnia 3,60 ha), pozostałe należy wykosić 

ręcznie (9,59 ha). Jako koszenie ręczne należy rozumieć koszenie za pomocą kosy ręcznej 

lub ręcznej spalinowej. 

Etap 2) odkrzaczeniu fragmentów łąki o łącznej powierzchni 0,12 ha wraz ze zrębkowaniem gałęzi i 

usunięciem zrębków z terenu Parku. 

3. Miejsce wykonania usługi: 

1) koszenie: 

 O.O. Szczeliniec oddziały: 5b  

 O.O. Bukowina oddziały: 80g, j, m, n, 121, 126, 128w, x, y, 138b, 141bx, cx, 146j, bx, dx 

 O.O Czerwona Woda oddziały: 61 k, 108 c, i 

2) odkrzaczenie - O.O. Szczeliniec oddział 1a 

II. Termin realizacji zamówienia:  

Terminy koszenia wraz z zebraniem i wyniesieniem pokosu ustala się na:  

 15 czerwca - 01 lipca 2019 r. dla łąki zlokalizowanej w wydzieleniu 138b 

 01 lipca - 30 sierpnia 2019 r. dla łąk zlokalizowanych w wydzieleniach: 5b, 61k, 80g, j, m, n, 

108c, i, 121, 126, 141bx, cx, 146j, bx, dx 

 30 sierpnia – 16 września 2019 r. dla łąk zlokalizowanych w wydzieleniach: 128 w, x, y  

Termin odkrzaczenia ustala się na: 02 - 16 września 2019 r. 
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Płatność do 14 dni po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów prac i dostarczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

III. Termin związania ofertą: 14 dni. 

IV. Kryteria i sposób oceny ofert: 

Cena brutto jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym 

obliczenie wartości punktowej kryterium (ocena końcowa oferty) nastąpi wg wzoru:    

 

                                     Cena minimalna 

                    A(x) =    ———————      x 100 

                          Cena oferowana 

 

A(x) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie “x” dla danego kryterium 

Cena minimalna – najniższa oferowana cena wśród cen zawartych w ofertach dla danego zadania 

Cena oferowana – cena zawarta w ofercie “x” 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu do dnia: 28.03.2019r. do godziny 10:00 

osobiście: w siedzibie PNGS (pokój nr 10 – sekretariat) lub na adres poczty: Park Narodowy Gór 

Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój lub na adres e-mail: oferta@pngs.com.pl bądź 

faksem: 74 8654 918 z dopiskiem w tytule „wykaszanie łąk”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 1. Wzór oferty 
                    2. Mapa z lokalizacją łąk do koszenia. 
                    3. Projekt umowy.  
Sporządziła: Diana Mańkowska-Jurek  (tel. 074 8654 934, 695 815 212)   
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