06.04.2020 Zn. spr. DOP.262.5.2020
Zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania na:
„Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 roku”
1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
Postępowania nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 4d. pkt. 1 ust. 6
Zadania planowane do dofinansowania ze środków funduszu leśnego.
Szczegółowy tryb postępowania opisano w załączniku: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
2. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w następującym
zakresie:
Część 1 - Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w obwodach ochronnych Górny San i Tarnawa
 przygotowanie powierzchni do odnowień – łącznie 1 ha;
 odnowienia sztuczne – łącznie 1 ha;
 poprawki i uzupełnienia, dolesienia - łącznie 0,77 ha;
 pielęgnacja odnowień - motyczenie – łącznie 22,7 ha;
 pielęgnacja odnowień - koszenie - łącznie 7,3 ha;
 czyszczenia późne – łącznie 3 ha;
 zabezpieczenie upraw przed zwierzętami poprzez naprawę zabezpieczeń z siatki - łącznie 1,65 km;
 zabezpieczenie upraw przed zwierzętami poprzez wymianę słupków- 180 szt.;
 zabezpieczenie upraw repelentem - łącznie 23,35 ha;
 obsługę pułapek feromonowych - łącznie 80 szt.;
 obsługę pułapek klasycznych - łącznie 20 szt.;
 pozostałe prace godzinowe z zakresu hodowli i ochrony lasu.
Część 2 - Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w obwodzie ochronnym Osada
 przygotowanie powierzchni do odnowień – łącznie 0,5 ha;
 odnowienia sztuczne – łącznie 0,5 ha;
 poprawki i uzupełnienia, dolesienia – łącznie 0,1 ha;
 pielęgnacja odnowień - koszenie - łącznie 9 ha;
 czyszczenia wczesne – łącznie 5,5 ha;
 zabezpieczenie upraw repelentem - łącznie 5 ha;
 pozostałe prace godzinowe z zakresu hodowli i ochrony lasu.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik
nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną część zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 13
listopada 2020 r., przy czym szczegółowe terminy i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych

w załączniku nr 1 do SIWZ określane zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzanych przez
właściwych terytorialnie leśniczych.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną

ofertę oraz spełniają warunki określone w załącznikach do niniejszego postępowania.
6. Wymagania dotyczące wadium.

a.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
– dla części 1 - 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)
- dla części 2 - 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych)

b. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i należy je wnieść w pieniądzu przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713
Lutowiska, konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001
c.

Wadium musi być wniesione do dnia składania ofert to jest do 10.04.2020 16.04.2020 do godz.
10.00

d. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Miejsce i termin składania ofert.

a.

Ofertę należy złożyć pisemnie przesyłając ją pocztą na adres Zamawiającego: Bieszczadzki Park
Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska bądź elektronicznie w formie podpisanych i
zeskanowanych dokumentów (e-mail: dyrekcja@bdpn.pl) do dnia 10.04.2020 r. do godz. 10:00.
Na kopercie bądź w tytule wiadomości elektronicznej należy umieścić informację: „Oferta hodowla i ochrona lasu”. Przesłanie oferty w formie elektronicznej należy potwierdzić
telefonicznie w sekretariacie BdPN pod numerem 134610610.
Ofertę należy złożyć pisemnie przesyłając ją pocztą na adres Zamawiającego: Bieszczadzki Parki
Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska bądź dostarczyć do oznaczonej skrzynki
korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do budynku dyrekcji. Ofertę w zamkniętej
kopercie/opakowaniu należy umieścić informację: „Oferta – hodowla i ochrona lasu nie otwierać
przed dniem 16.04.2020 godz. 10.10” oraz dane oferenta.

b.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2020 r. 16.04.2020 r, o godz. 10:10 w siedzibie
Zamawiającego. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert nastąpi
komisyjnie bez udziału oferentów.

8. Kryteria wyboru i oceny ofert.

a.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Cena ofertowa - 100 %

b.

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę
brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną
przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto x 100.
c.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie
kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.

d. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
e.

Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.

f.

Oferty przekraczające szacunkową wartość zamówienia, także w zakresie poszczególnych
pozycji z kosztorysu ofertowego, mogą podlegać odrzuceniu.

g.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert
dodatkowych.

h. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem www.bdpn.pl
i.

Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia oraz spełni
warunki określone w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta umowa. W sytuacji gdy
wyłoniony w postępowaniu Wykonawca złożył ofertę drogą elektroniczną zobowiązany będzie
przed podpisaniem umowy do dostarczenia oryginału wypełnionej oferty zgodnej z wersją
przesłaną elektronicznie.

j.

Odrzuceniu ulegają oferty złożone przez wykonawców którzy lub których pracownicy :
- poprzez swój zakres obowiązków są związani z nadzorowaniem i odbiorem prac w
lokalizacjach, w których będą wykonywane usługi objęte zamówieniem;
- brali udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysowaniu i określeniu
kryteriów dostępu postępowania, chyba że zakłócenie tym spowodowane może być
wyeliminowane w inny sposób
Powyższy zapis dotyczy zarówno ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami
Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników Bieszczadzkiego
Parku Narodowego reprezentujących firmy prowadzące działalność gospodarczą
9. Pozostałe informacje:
a. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się
konsultacji telefonicznych;
b. oferty niekompletne nie będą rozpatrywane;
c. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty;
d. od Wykonawcy wymaga się posiadania polisy OC w zakresie wykonywanych prac na kwotę co
najmniej równą wartości umowy;
e. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o
30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez zamawiającego) i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o
udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od
obowiązującej w bieżącym roku minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
f. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do
zakresu określonego w §2 ust. 3 umowy. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w
szczególności przyczyny organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, zmiany
popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe, epidemie
i katastrofy naturalne, oraz inne istotne okoliczności , mające wpływ na pokrycie finansowe
kosztów zadań, których nie można przewidzieć w momencie zawierania umowy, w tym również
wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z funduszy zewnętrznych.
Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w SIWZ nie stanowi
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą
do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zmiana zakresu prac, o
której mowa w niniejszym ustępie wymaga pisemnej zmiany umowy.
10. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania
ofert bądź zmiany jego treści na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.
Załączniki:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Zał. nr 2 - Formularz oferty
- Zał. nr 3 - Wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Zał. nr 4 - Umowa Konsorcjum wzór
- Zał. nr 5 - Pełnomocnictwo wzór
- Zał. nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- Zał. nr 7 - Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia
- Zał. nr 8 - Wzór zobowiązania do użyczenia
- Zał. nr 9 - Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat
- Zał. nr 10 - Wzór umowy
- Zał. nr 11 - Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na powierzchniach leśnych na
terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

