
Znak sprawy PR/62/ZAO/U/2020             Kudowa Zdrój, 31.12.2020 

                   

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 są prace leśne w PNGS w 2021 roku a w szczególności prace 

szkółkarskie, sadownicze i pszczelarskie 

 

 

 

            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Ochrona  starych odmian drzew i krzewów owocowych.  

Lp. Wyszczególnienie prac Adres leśny 

Zakres prac 
Termin 

wykonania 
j.m. ilość rg 

1 Koszenie sadu  
O.O. Bukowina oddz. 

152m 
ha 1 x 2,49   

VI-

VIII.2021 

2 Koszenie sadu  
O.O. Szczeliniec 

oddz. 22j 
ha 2 x 0,45   VI-IX.2021 

3 Prace sadownicze. 

O.O.: Szczeliniec, 

Czerwona Woda, 

Bukowina  

rg 370 370 I-XII.2021 

4 Transport materiałów. 

O.O.: Szczeliniec, 

Czerwona Woda, 

Bukowina   

godz. 10   I-XII.2021 

 

 

 

 



 

2. Szkółkarstwo i nasiennictwo 

 

Lp. Wyszczególnienie prac Adres leśny 

Zakres prac 
Termin 

wykonania 
j.m. ilość rg 

1 Prace szkółkarskie 

 O.O. Szczeliniec oddz. 

51h, 43o, 10h,              

 O.O. Bukowina 

oddz.143g, 144b 

ha 0,84 1750 I-XII.2021 

2 Transport materiałów.   godz. 15   I-XII.2021 

3 
Zbiór i przechowywanie 

nasion 
  rg 250 250 

VI-

XII.2021 

 

          

 

       

  

3. Ochrona owadów zapylaczy. 
 

Lp. Wyszczególnienie prac 

Adres leśny  

  

Zakres prac 
Termin 

wykonania 
j.m. ilość rg 

1 

Prace polegające na 

wzbogaceniu bazy 

pożytkowej owadów 

zapylaczy. 

O.O. Szczeliniec 49d, 

22b, 43o, 51h, 20d 

Karłów 10., O.O. 

Bukowina oddz. 

143g,152m; O.O. 

Cz.Woda 113b, 108i  

rg 264 264 I-XII.2021 

2 

Prace związane z ochroną 

bazy bytowej owadów 

zapylaczy. 

  rg 316 316 I-XII.2021 

3 Transport materiałów.   godz. 10   I-XII.2021 

 

 



 

Razem. 

Roboczogodziny: 2950rg 

Koszenie sadu – 3,39 ha  

Transport materiałów – 35 godz. 

 

Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

 

3. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków:   

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, skierowanymi 

do realizacji zamówienia. Za minimalny potencjał osobowy zamawiający uważa: Dysponowanie 3 

osobami. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w 

wykonywaniu prac w zakresie sadzenia drzew. 

 

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. 3a. (zał. nr 2) – dołączyć wykaz osób i 

podstawę dysponowania, 

Oświadczenie dot. spełnienia warunku określonego w pkt. 3b. (zał. nr 3)- dołączyć wykaz 

wykonywanych prac z zakresu sadzenia drzew leśnych w okresie ostatnich 3 lat na łączną kwotę 50 

tys. zł 

 

 

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 otrzyma największą liczbę punktów. 

 

6. Istotne warunki umowy z Wykonawcą. 

Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia). 

 



 

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - e-mail) 

Piotr Dyda – p.dyda@pngs.com.pl 

Dariusz Sznajder – d.sznajder@pngs.com.pl  Anna Gad  - a.gad@pngs.com.pl 

 

8. Termin, miejsce i  forma lub postać składania oferty : 

Oferty proszę składać w następujący sposób: Wypełnić  załączony formularz ofertowy (zał. nr 1) 

wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3. Podpisać, zeskanować i wysłać na adres PNGS pocztą mailową na 

adres pngs@pngs.com.pl  w tytule wiadomości wpisać „Prace szkółkarskie, sadownicze i 

pszczelarskie 2021”.  Termin składania ofert do dnia 05.01.2020 do  godz. 07.00. Za datę wpływu 

zamawiający uzna datę wpływu na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego 

 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

9.   Klauzula informacyjna RODO – załącznik 4 do niniejszego ogłoszenia. 

 

10. Termin związania ofertą : 14 dni 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

 

12. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli cena ofertowa przekroczy kwotę jaką 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

               

                   

                                 Zatwierdzam 

                  Kierownik Zamawiającego 
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