Znak sprawy ZAO/372/3/2020

Kudowa Zdrój, 04.02.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31 , 57-350 Kudowa Zdrój
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna przygodnego w ilości 300 m3,
pozyskanego z posuszu kornikowego z terenu Obwodu Ochronnego Czerwona Woda oraz
złożenie gałęzi w ilości 90 rbg.
W skład zabiegu wchodzą następujące czynności: przygotowanie stanowiska do ścinki, ścinka wraz
z obaleniem drzewa, okrzesanie, wyrzynka kłód i dłużyc przy pniu, kłodowanie dłużyc, wyrzynka
grubizny stosowej, znoszenie grubizny stosowej do 20 mb i układanie w stosy, przygotowanie
drewna do odbioru.
Zrywka pozyskanego surowca do miejsca manipulacji i wywozu drewna. Odległość zrywki od 100
do 1000 mb. Zamawiający nie przewiduje zastosowania podwozu pozyskanego drewna. W skład
zabiegu wchodzą następujące czynności: transport drewna z powierzchni leśnej, po szlakach
zrywkowych do miejsca mygłowania lub sztaplowania z uwzględnieniem ochrony przed
uszkodzeniem nalotów, podszytów i podrostów, gleby oraz pni drzew, mygłowanie
wielowarstwowe kłód i dłużyc, wyrównanie czół w miarę możliwości i warunków terenowych,
sztaplowanie stosów z zastosowaniem dwóch legarów, wyrównaniem górnej powierzchni sztapla.
Po zakończeniu zrywki usunięcie ewentualnych szkód : zasypane gałęziami rowy, ścieżki, szlaki
turystyczne, rozwleczone kupy gałęzi, zdemontowane przy ścince i zrywce tablice, osłony, inne
urządzenia itd..
Złożenie gałęzi w nieregularne stosy.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2020 r.
3. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, skierowanymi do
realizacji zamówienia. Za minimalny potencjał osobowy zamawiający uważa: Dysponowanie dwoma
osobami z uprawnieniami pilarza drwala. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki.
Oświadczenie dot. spełnienia warunku określonego w pkt. 3. (zał. nr 2)
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM – cena – waga 100%.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena

=

------------------------------------- x 100 pkt x 100%
Cena badanej oferty brutto

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
6. Istotne warunki umowy z Wykonawcą.
Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Gad tel. 74/865 49 21
Zbigniew Słatyński tel. 74/865 49 20
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Oferty proszę składać na załączonym formularzu (zał. nr 1) w zapieczętowanej kopercie (z
dopiskiem „Oferta na pozyskanie i zrywkę drewna w O.O. Czerwona Woda ”), do dnia 11.02.2020
do godz. 14.00 na adres siedziby parku tj. ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
9. Klauzula informacyjna RODO – załącznik 4 do niniejszego ogłoszenia.
10. Termin związania ofertą : 14 dni

Zatwierdzam
Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych
/-/ mgr inż. Bartosz Małek

