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ZBN.372.02.2022(2)

Kudowa Zdrój, 26.04.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym,
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
na usługę wykaszania łąk

W związku z art.2 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do
składania ofert w poniższym postępowaniu.
I. Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdrój,
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój
REGON: 021783891; NIP: 883-185-29-45
www.pngs.com.pl ; e-mail: pngs@pngs.com.pl
II. Opis szczegółowy zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie wraz z zebraniem i wyniesieniem pokosu
w celu zapobiegania naturalnej sukcesji lasu na cennych siedliskach łąkowych.
2. Prace polegają na: jednokrotnym wykoszeniu łąk na terenie PNGS o łącznej
powierzchni 11,17 ha wraz z zebraniem i wyniesieniem z terenu Parku pokosu. W
przypadku części łąk dopuszczalne jest koszenie mechaniczne lekkim sprzętem
(łączna powierzchnia 3,99 ha), pozostałe należy wykosić ręcznie (7,18 ha). Jako
koszenie ręczne należy rozumieć koszenie za pomocą kosy ręcznej lub ręcznej
spalinowej.
3. Miejsce wykonania usługi:
• O.O. Szczeliniec oddziały: 1a,
• 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
III. Termin realizacji zamówienia:
Terminy koszenia wraz z zebraniem i wyniesieniem pokosu ustala się na:
• 15 czerwca - 04 lipca 2022 r. dla łąki zlokalizowanej w wydzieleniu 138b
• 01 lipca - 31 sierpnia 2022 r. dla łąk zlokalizowanych w wydzieleniach: 1a, 61k,
80g, j, m, n, 108c, i, 121, 126, 141bx, cx, 146j, bx, dx
• 31 sierpnia – 16 września 2022 r. dla łąk zlokalizowanych w wydzieleniach: 128 w,
x, y.

Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza
ul. Słoneczna 31 | 57-350 Kudowa Zdrój | tel. +48 74/8 66 14 36, | fax. +48 74/ 8 65 49 18 | www.pngs.com.pl | pngs@pngs.com.pl

Płatność do 14 dni po protokolarnym odbiorze prac i dostarczeniu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
IV. Termin związania ofertą: 14 dni.
V. 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.
VI. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) do
dnia: 04.05.2022 r. do godziny 14:00 za pośrednictwem: https://pngs.longitrade.net
Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej: osobiście w siedzibie PNGS
lub pocztą na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350
Kudowa-Zdrój z dopiskiem na kopercie „wykaszanie łąk”. Decyduje data dostarczenia
do siedziby Zamawiającego.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
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