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Zn. spr. DU.262.06.2019 

Bieszczadzki Park Narodowy 

Ustrzyki Górne 19 

38-713 Lutowiska 

Zaproszenie do składania ofert 

na: 

Wykonanie stopni kamiennych oraz wyłożenie płyt kamiennych w 

Bieszczadzkim Parku Narodowym 

 

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 

celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.” 

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel/fax 13 4610650, 

e-mail dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu 

cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na: Wykonanie stopni kamiennych oraz 

wyłożenie płyt kamiennych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 60 szt. stopni kamiennych na stromym odcinku 

szlaku oraz 246 m² płyt kamiennych na lokalnych podmokłościach terenu. 

2. Lokalizacja: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe, oddział Ustrzyki Górne oraz 

Caryńskie. 

3. Pozostałe informacje 
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Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) 

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót 

po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany. 

· Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

· Podczas wykonywania prac w terenie, Wykonawca nie może utrudniać przejścia 
szlakiem turystycznym. 

· Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione 

szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał 

przed przystąpieniem do wykonania. 

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze 

strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu oraz pracownicy Służby Parku 
wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych. 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień : 

CPV 45000000-7 - roboty budowlane 

CPV 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni 

CPV 45262510-9 - roboty kamieniarskie 

CPV 45233161-5 - roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

II. Podział na części – zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. 
Oferty częściowe będą rozpatrywane. 

Część 1: Wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlaków.  

Część 2: Wyłożenie 246 m² płyt kamiennych na lokalnych podmokłościach terenu.  

Pakiet 1 : Wykonanie 96 m² płyt kamiennych na wysokości 762 m n.p.m. 

Pakiet 2: Wykonanie 150 m² płyt kamiennych na wysokości 1246 m n.p.m. 

III. Termin wykonania zamówienia: 16.09.2019r. 

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
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1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację 

zadania.  (Jako potwierdzenie spełniania w/w  warunków udziału w postępowaniu  

zamawiający uzna  oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą) 

oraz 

 

4. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia  ofertę wraz z 

oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym (zał. Nr 4) oraz niezbędne załączniki (potwierdzenie posiadania zdolności 

technicznych, pełnomocnictwo - jeśli dotyczy) 

V. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać 

całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami 

dodatkowymi. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny oferty obciążają 

Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym wskazane jest, aby Oferent sprawdził w terenie 

warunki wykonania zamówienia. 

2. Oferta powinna zawierać Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią/kopiami protokołu/ów odbioru prac lub 

referencje potwierdzające posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia zgodnie z 

opisem zamieszczonym w pkt IX niniejszego zaproszenia. Jeżeli oferent prace te 

wykonywał  na rzecz BdPN, wówczas załącza jedynie oświadczenie zawierające nazwę i 
rok wykonania danej usługi na rzecz BdPN.  

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

pomiędzy Oferentem a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 4 do zapytania. 

4. W przypadku pośrednictwa w składaniu oferty wymagane są niezbędne 
pełnomocnictwa. 

Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

Termin składania ofert: 27-06-2018 do godziny 1530, 

1.Ofertę można złożyć osobiście lub listownie pod adresem: Ośrodek Informacji i 

Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2, w terminie do dnia 27.06.2018 

r. do godz. 1530. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN. 
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Opis koperty: „OFERTA Wykonanie stopni kamiennych oraz wyłożenie płyt kamiennych - 

nie otwierać przed 28.06.2019 r. godz. 900 „ 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.06.2019 r. o godzinie 900. 

2. Jako skuteczne złożenie oferty uważa się jej fizyczne dostarczenie pod wskazany adres 

i w/w terminie. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie, nie będą 
rozpatrywane.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

VII. Ocena ofert - Zasady przydzielania punktów 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

wagą: 

K1 - cena – 80%, 

K2 – okres gwarancji – 20% 

 

1. Cena ofertowa – K1 

a) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, do dwóch cyfr po przecinku. Przyjmuje 

się, że najwyższą ilość punktów , tj, 80, otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen 

zawartych w ofertach wykonawców, 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru: 

K1= (Cn : Co ) x 80 

gdzie: Cn - cena najniższa ; Co - cena ofertowa 

 

2. Okres gwarancji – K2 

a) przyjmuje się , że w przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji 

(określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), tj: 24 miesiące – oferta 

otrzyma 0 pkt.; 

b) maksymalnego okresu gwarancji (określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia), tj: 36 miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt 

c) długość okresu gwarancji określona w innych okresach punktowana będzie wg wzoru: 

          Og - 24 

K2 = ---------- x 20 

          36 – 24 

gdzie : Og – okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę 

W przypadku złożenia oferty, w której okres gwarancji będzie dłuższy niż 36 miesięcy 

zamawiający do oceny oferty przyjmie zawsze okres 36 miesięcy jako graniczny 

podlegający ocenie punktowej. W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze żadnej wartości 

odnośnie oferowanej gwarancji zamawiający przyjmie, że zaoferowano, zgodnie z 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, minimalny okres gwarancji – oferta w 

tym zakresie otrzyma 0 punktów. Do celów przeliczeń punktacji - za okres jednego 

miesiąca zamawiający przyjmuje okres równy 30 dniom kalendarzowym. 

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Podanie wartości w dniach – 

stanowi niezgodność.  
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3. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 +K2 będzie 

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

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

VIII. Ważność oferty. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

IX. Wymagania - Zdolność techniczna lub zawodowa  

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli w załączniku nr 3 Wykazie robót budowlanych wykaże, 

że:  

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą 

starannością co najmniej:  

Dla każdego pakietu - minimum 1 robotę budowlaną w zakresie : roboty kamieniarskie 

lub roboty w zakresie różnych nawierzchni realizowane w warunkach górskich, leśnych 

lub roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych W przypadku składania oferty na 

więcej niż jedną część zamówienia ilość wykonanych prac sumuje się. Składając ofertę na 

wszystkie części należy wykazać się wykonaniem minimum 3 robotami. Dla weryfikacji 

spełnienia tego warunku do składanej oferty załączyć należy oryginał lub potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru prac lub referencje. Załączony dokument 

musi zawierać co najmniej informacje na temat zakresu wykonanej usługi (w tym jej 

rozmiaru z określeniem jednostek miary), odbiorcy usługi oraz zawierać sformułowanie 

potwierdzające należyte wykonanie i odebranie bez zastrzeżeń danej usługi. Jeżeli dla 

wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca zamierza polegać na usługach 

wykonanych na rzecz BdPN, wówczas nie ma konieczności załączania w/w dokumentów, 

a jedynie podpisane oświadczenie określające rok wykonania usługi oraz jej nazwę lub 

wskazanie umowy, w ramach której realizowano prace. 

X. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

XI. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez 
rozpatrzenia. 

2.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż akceptuje on warunki 

przedmiotowego postępowania i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z 

przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą. 

3.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o prawdziwości danych 

zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje 

wskazane przez oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z 
postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy. 

4.W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie wyjaśnień dotyczących kwestii sposobu 

kalkulacji ceny – w sytuacji powzięcia podejrzeń, iż wskazana przez Oferenta cena może 

być rażąco zaniżona. 

6.W przypadku nie udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do 

przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Oferenta, iż cena nie jest 

rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego 

Wykonawcy. 

7.Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości 

obciążają oferenta.                                                                                                   
 

8.Zgodnie z zasadą transparentności (przejrzystości) oraz zasadą równego traktowania 

na etapie wyboru Wykonawcy, Zamawiający opublikuje niezbędne dane (imię, nazwisko, 

adres, ocena oferty) przedstawiane w formularzach ofertowych, na stronie bdpn.pl. 

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego 

postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji 

gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez 

Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne 



 

 

 

  

     

Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl  | e-mail: dyrekcja@bdpn.pl  

 

[Wpisz tekst]  
   
 
 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich 

otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020”, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego 
postępowania. 

XI. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 

internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
zostanie wezwany do podpisania umowy. 

XII. Kontakt 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Osobą wskazaną do kontaktu jest Renata Sidor (519 432 369) rsidor@bdpn.pl. 

Załączniki: 

Dokumenty 

 Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik 2 – Formularz oferty 

 Załącznik 3 – Wykaz robót budowlanych 

 Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 

Oferentem a Zamawiającym 

 Załącznik 5 – Wzór umowy 

 Klauzula informacyjna 

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do 

składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie 

postępowania, bez podania przyczyn. 

  

 

http://www.bdpn.pl/
https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2017/lawostoly/za%C5%82_1_Opis%20i%20przedmiar%20prac.doc
https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2017/lawostoly/za%C5%82_2_OFERTA.doc
https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2017/lawostoly/za%C5%82_3_Projekt%20umowy.doc

