Kudowa Zdrój, 06.02.2020

Znak sprawy ZAO/372/5/2020

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 : Prace szkółkarskie, sadownicze i pszczelarskie. W którego
skład wchodzą:
1.Ochrona owadów zapylaczy.
Wyszczególnienie prac

Lp.

Zakres prac
j.m.

ilość

rg

Termin
wykonania

1

Prace polegające na wzbogaceniu bazy
pożytkowej owadów zapylaczy.

rg

254

254

II-XII

2

Prace związane z ochroną owadów zapylaczy.

rg

343

343

II-XII

3

Transport materiałów.

godz.

6

0
597

II-XII

2.Ochrona starych odmian drzew i krzewów owocowych.
Wyszczególnienie prac

Lp.

1
2
3

Koszenie sadów.
Prace sadownicze.
Transport materiałów.

Zakres prac
j.m.

ilość

rg

ha

6,33
360
10

0
360
0
360

rg
godz.

Termin
wykonania

II-XII
II-XII
II-XII

3.Szkółka leśna
Lp.

1
2
3

Wyszczególnienie prac
Prace w nasiennictwie
Prace sadownicze.
Transport materiałów.

Zakres prac
j.m.

Ilość

rg

rg

250
1750
15

250
1750
0
2000

rg
godz.

Termin
wykonania

II-XII
II-XII
II-XII

Ochrona owadów zapylaczy. Prace polegają na pielęgnacji kwietnej łąki i kolekcji roślin (
uprawianie, nawożenie, podlewanie, pielenie i inne), tworzeniu miejsc polepszających warunki
bytowania owadów zapylających w ekosystemach (sadzenie krzewów i drzew , pielęgnacja),
sadzeniu kwitnących zielnych roślin wieloletnich, ich uprawa i pielęgnacja. Bieżącej naprawie kłód
bartnych, osadzaniu rodzin pszczelich, pracach w pasiece itp. Przewozie wszelkich materiałów
potrzebnych w realizacji zaplanowanych zadań.
Ochrona starych odmian drzew i krzewów owocowych. Prace polegają na koszeniu sadów wraz
z wyniesieniem pokosu, w sposób nie powodujący uszkodzeń drzew i krzewów owocowych.
Sadzeniu/przesadzaniu młodych drzewek, naprawach bieżących ogrodzeń i infrastruktury,
poprawianiu osłon, nawożeniu organicznym formowaniu koron, pracach sanitarnych- wycinaniu
martwych konarów, odsłanianiu zacienionych drzew owocowych. Przewozie wszelkich
materiałów potrzebnych w realizacji zaplanowanych prac.

Szkółkarstwo i nasiennictwo. Zbiór niewielkich ilości nasion lub owoców np.: jarząb, wiąz, głóg,
lipa, róża i inne. Prace w suszarni Pasterka 2, przy przerobie nasion. Szkółki- prace polegają na :
- ręcznym pieleniu w rzędach oraz wzruszaniu gleby na międzyrzędach z wyniesieniem chwastów
( zabieg wykonywany kilkukrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery
razy),
- pieleniu w rzędach oraz wzruszaniu gleby na międzyrzędach z wyniesieniem chwastów,
- ręcznym pieleniu w pasach z wyniesieniem chwastów (zabieg wykonywany kilkakrotnie w
zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),
- ręcznym pieleniu w pasach z wyniesieniem chwastów w okresie wschodów,
- wykaszanie na pasie przy ogrodzeniu szkółki ( zabieg wykonywany kilkakrotnie w zależności od
tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),
- utrzymaniu kwater w czarnym ugorze poprzez motyczenie ręczne lub zaprzęgiem konnym
wykonywany kilkakrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),
- ręcznym zimowym przekopaniu na głębokość 30 cm zamiennie prace zaprzęgiem konnym –
orka, norma w przeliczeniu na rg wynosi 4rg/ar (zabieg wykonywany jednokrotnie)
- ręcznym wyjęciu sadzonek 2-3 latek liściastych, sortowaniu, liczeniu,
- ręcznym wyjęciu sadzonek 4-5 latek iglastych , sortowaniu, liczeniu,
- ręcznym siewie nasion leśnych,
- ręcznym szkółkowaniu,
- osłonięciu szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi ( zakładanie mat) ,
- ochrona szkółki przed patogenami,
- utrzymanie rowów wokół szkółek,
- innych pracach, np.: naprawa ogrodzeń, malowanie słupków, naciąganie siatki, pryzmowanie
kompostu, zwalczanie gryzoni.
Przewóz wszelkich materiałów potrzebnych w realizacji zaplanowanych zadań.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 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 co najmniej 1 osobą, która
ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi
(Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
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)
Dariusz Sznajder tel. 74/865 49 21
Anna Gad tel. 74/865 49 21
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferty proszę składać na załączonym formularzu (zał. nr 1) w zapieczętowanej kopercie (z
dopiskiem „Prace szkółkarskie, sadownicze i pszczelarskie ”), do dnia 13.02.2020 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

