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OFERTA
na wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku”

Nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

..........................................................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

..........................................................................................................................................................................................
(adres internetowy, e-mail)

Adres korespondencyjny Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................................................
(nazwa)

..........................................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

..........................................................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

..........................................................................................................................................................................................
(adres internetowy, e-mail)

Numer telefonu ......................................i telefaksu ...................................................... e-mail .........................................
NIP / PESEL ............................................................................ REGON .................................................................................
Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………............
Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):
l.p.

Nazwa, NIP/PESEL REGON

Adres/ adres korespondencyjny

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Uwaga: W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy(ów)” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę
pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu Wykonawcy(ów)” - dane Pełnomocnika konsorcjum.

1. Zakres oferty:
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w
ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku” zn. spr.:
ZP.261.29.2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ składam/my ofertę przetargową na
wykonanie usług z w/w zakresu w następującej części:

Część 1 w/w zamówienia :
za cenę netto: ..................................................................... PLN
(słownie:
.............................................................................................................................................................................PLN netto)
brutto: …………………………..………………………...………. PLN
(słownie:
..........................................................................................................................................................................PLN brutto),

w tym podatek VAT ..............................................................PLN zgodnie z kosztorysem ofertowym;

Deklaruję/my samodzielną realizację kluczowych elementów danej części zamówienia w zakresie
pozyskania i zrywki drewna oraz wycinki drzew niebezpiecznych w miejscach udostępnianych
turystycznie (A1, A2 i D wg. tabeli opisu przedmiotu zamówienia):

TAK*

NIE*

*)- zaznaczyć „x” we właściwym kwadracie

Deklaruję/my, że w ramach organizacji realizacji danej części zamówienia dysponuję/my następującą
liczbą pilarzy z doświadczeniem minimum - 3 letnim (uprawnienie pilarza nadane co najmniej 3 lat wstecz
przed upływem terminu składania ofert oraz czynna praca w zawodzie pilarza) : .................... osób, słownie
.................................. oraz deklaruje, że wykonam/my przedmiot zamówienia przy udziale tych osób.
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KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ 1

Czynność

Rozmiar

j.m.

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

Wartość usług
netto [PLN]

Stawka
VAT
[%]

Kwota VAT
[PLN]

Wartość brutto
[PLN]

1

2

3

4

5=2x4

6

7

8=5+7

Pozyskanie drewna

1425

m3

Zrywka drewna

1425

m3

Naprawa szlaków zrywkowych

1800

m2

Wykonanie dylowanki na szlaku
zrywkowym

280

m2

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego

1200

m2

Prace godzinowe pomocnicze ręczne z
pozyskania i zrywki drewna

66

h

Prace godzinowe ręczne z narzędziami
spalinowymi z pozyskania i zrywki drewna

66

h

Prace godzinowe zmechanizowane z
pozyskania i zrywki drewna

93

h

Przygotowanie powierzchni do odnowień

1,00

ha

Odnowienie sztuczne

1,00

ha

Poprawki w uprawach

0,97

ha

Pielęgnacje upraw - motyczenie

17,90

ha

Pielęgnacje upraw - koszenie

10,40

ha

Zabezpieczenie upraw repelentem

25,90

ha

Naprawa zabezpieczeń z siatki - poprawa
siatki

1,40

kmtr

Naprawa zabezpieczeń z siatki - wymiana
słupka

150,00

szt.

Rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych

0,63

kmtr

Wyłożenie pułapek feromonowych

80,00

szt.

Złożenie pułapek feromonowych

80,00

szt.

Wykładanie drzew pułapkowych - pułapki
klasyczne

20,00

szt.

Czyszczenia późne

3,10

ha

Prace godzinowe ręczne z hodowli i
ochrony lasu

60,00

h

Prace godzinowe ręczne z narzędziami
spalinowymi z hodowli i ochrony lasu

150,00

h

Utrzymanie drożności dróg leśnych wykaszanie poboczy - przepustów

0,48

ha

Utrzymanie drożności dróg leśnych odkrzaczanie i wycinka drzew wzdłuż dróg

1,05

ha

Utrzymanie drożności dróg leśnych udrożnienie przepustów

52,00

mb

Usuwanie drzew niebezpiecznych
przejścia interwencyjne

10,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych
przejście kompleksowe o.o. Tarnica

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych
przejście kompleksowe o.o. Tarnawa

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych
przejście kompleksowe o.o. Wołosate

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych
przejście kompleksowe o.o.Ustrzyki Górne

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych
przejście kompleksowe o.o. Górny San

1,00

usługa

RAZEM

-
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Część 2 w/w zamówienia :
za cenę netto: ..................................................................... PLN
(słownie:............................................................................................................................................................................PLN netto)
brutto: …………………………..………………………...………. PLN
(słownie:..........................................................................................................................................................................PLN brutto),
w tym podatek VAT ..............................................................PLN zgodnie z kosztorysem ofertowym;
Deklaruję/my samodzielną realizację kluczowych elementów danej części zamówienia w zakresie
pozyskania i zrywki drewna oraz wycinki drzew niebezpiecznych w miejscach udostępnianych
turystycznie (A1, A2 i D wg. tabeli opisu przedmiotu zamówienia):
TAK*

NIE*

*)- zaznaczyć „x” we właściwym kwadracie

Deklaruję/my, że w ramach organizacji realizacji danej części zamówienia dysponuję/my następującą liczbą
pilarzy z doświadczeniem minimum - 3 letnim (uprawnienie pilarza nadane co najmniej 3 lat wstecz przed
upływem terminu składania ofert oraz czynna praca w zawodzie pilarza): .............. osób, słownie
................................. oraz deklaruje, że wykonam/my przedmiot zamówienia przy udziale tych osób.
KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ 2

Czynność

Rozmiar

j.m.

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

Wartość usług
netto [PLN]

1

2

3

4

5=2x4

Pozyskanie drewna

830

m3

Zrywka drewna

830

m3

Naprawa szlaków zrywkowych

3600

m2

Prace godzinowe pomocnicze ręczne z
pozyskania i zrywki drewna

50

h

Prace godzinowe ręczne z narzędziami
spalinowymi z pozyskania i zrywki drewna

30

h

Prace godzinowe zmechanizowane z
pozyskania i zrywki drewna

30

h

Pielęgnacje upraw - koszenie

8,00

ha

Zabezpieczenie upraw repelentem

4,00

ha

Prace godzinowe pomocnicze ręczne z
hodowli i ochrony lasu

10,00

h

Prace godzinowe ręczne z narzędziami
spalinowymi z hodowli i ochrony lasu

10,00

h

Usuwanie drzew i krzewów z polany leśnej

0,86

ha

Usuwanie drzew niebezpiecznych przejścia
interwencyjne

8,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych przejście
kompleksowe o.o. Osada

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych przejście
kompleksowe o.o. Moczarne

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych przejście
kompleksowe o.o. Caryńskie

1,00

usługa

Usuwanie drzew niebezpiecznych przejście
kompleksowe o.o. Suche Rzeki

1,00

usługa

RAZEM

Stawka Kwota VAT
VAT [%]
[PLN]
6

-

4

7

Wartość brutto
[PLN]
8=5+7

Część 3 w/w zamówienia :
za cenę netto: ..................................................................... PLN
(słownie:…………................................................................................................................................................................PLN netto)
brutto: …………………………..………………………...………. PLN
(słownie:..........................................................................................................................................................................PLN brutto),

w tym podatek VAT ..............................................................PLN zgodnie z kosztorysem ofertowym;

Deklaruję/my samodzielną realizację kluczowych elementów danej części zamówienia w zakresie
udrażniania rowów i przepustów oraz wyrównania poboczy dróg (C2 i C3 wg. tabeli opisu przedmiotu
zamówienia):

TAK*

NIE*

*)- zaznaczyć „x” we właściwym kwadracie

KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ 3
Czynność

Rozmiar

j.m.

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

Wartość usług
netto [PLN]

Stawka
VAT [%]

Kwota VAT
[PLN]

Wartość brutto [PLN]

1

2

3

4

5=2x4

6

7

8=5+7

Utrzymanie drożności dróg leśnych oczyszczanie rowów z namułu

1100,00

mb

Utrzymanie drożności dróg leśnych wyrównanie poboczy

2200,00

m²

0,44

ha

35,00

mb

Utrzymanie drożności dróg leśnych odkrzaczanie i wycinka drzew
wzdłuż dróg
Utrzymanie drożności dróg leśnych udrożnienie przepustów
RAZEM

-

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w terminie określonym w SIWZ- tj. część I i II - do 30.11.2021; część III do 30.06.2021;

3. Warunki płatności.
Przyjmuję obowiązujące w Bieszczadzkim Parku Narodowym warunki płatności – tj.:
-

Forma płatności – przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie;

-

Termin płatności – do 30 dni po przyjęciu wykonanej pracy i złożeniu faktury.

4. Oświadczam/y, że:
a/ Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
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SIWZ oraz jej modyfikacji,
b/ Złożona oferta wiąże nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert,
c/ Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ d/
Jestem/ nie jestem* płatnikiem podatku VAT.
e/ Roboty objęte niniejszym postępowaniem wykonam(amy):

□ we własnym zakresie**)
□ z udziałem podwykonawców **)
*) – niewłaściwe skreślić
**)- zaznaczyć „x” we właściwym kwadracie

Wykaz Podwykonawców oraz robót powierzonych Podwykonawcom został określony w
załączniku nr 6 do oferty

5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, oraz zobowiązujemy się do wniesienia przed jej
zawarciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ.

6.Wadium wniesione do niniejszego postępowania należy zwrócić w następujący sposób:
…………………………………………………………………………………………........………………………………………..………………….......
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest :
..............................................................................…… tel. ……......................................…e-mail: ........................................................
8. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania***):

l.p.

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Od

Do

Uwaga:
*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
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**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy uzna, iż któreś z informacji zawartych w
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust.4 Pzp.
9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
....................................................................................................... (proszę wskazać)

10.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez
jego wykreślenie).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
................................................................................ – str. ……….
................................................................................ – str. ……….
................................................................................ – str. ……….
................................................................................ – str. ……….

.................................................................
miejscowość, data

............................................................
podpis
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