Zn. Spr. ZG.270.5.2021

Załącznik Nr 3

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

1. Zamawiający: Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów
zaprasza do złożenia oferty na :
Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym
w okresie zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Chocianów w roku 2021

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające
na pełnieniu dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (dalej
PAD) wraz z:
•
prowadzeniem monitoringu (obserwacji) terenu z wykorzystaniem systemów TV
przemysłowej z dostrzegalni w L-ctwie Parchów oraz we wsi Wierzbowa –
(sygnał telewizyjny przekazywany do PAD – obserwacja obrazu na dwóch
monitorach),
•
koordynowaniem lotów samolotów patrolowo-gaśniczych w okresie zagrożenia
pożarowego (PAD pełni również funkcję punktu dyspozycyjnego bazy lotniczej
w Lubinie),
•
prowadzeniem monitoringu wilgotności ściółki wraz z poborem ściółki w
drzewostanie w oddz. 83c L-ctwa Chocianów – pomiary o godz. 9.00 oraz o
godz. 13.00 - od dnia 1 marca, jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy
śnieżnej, do dnia 31 października.
Szacunkowy (ofertowy) rozmiar zamówienia wynosi 2 700,00 roboczogodzin.
Szczegółowo opis przedmiotu
nr 3 do niniejszego zaproszenia.
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3. Termin realizacji zamówienia :
od 01 marca 2021 r. do 31 października 2021 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana
w formularzu oferty dla zamówienia (załączniki nr 1).
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5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
a) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej
działalności.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów jakie należy
przedłożyć na potwierdzenie ich spełnienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego
zaproszenia.
6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim,
w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
„Oferta na Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo
- Dyspozycyjnym w okresie zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Chocianów
w roku 2021”.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2021 roku, do godziny 9.30 w sekretariacie
Zamawiającego w Chocianowie przy ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów osobiście,
faksem na nr (76) 81 83 506, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.
8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
w osobie:
Paweł Pawłowski, tel. (76) 81 83 500 lub 606 909 378,
e-mail: pawel.pawlowski@wroclaw.lasy.gov.pl

W załączeniu:
1.
Oferta cenowa – załącznik nr 1;
2.
Wykaz osób – załącznik nr 2;
3.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
4.
Wzór umowy – załącznik nr 4.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów
Jacek Wiśniewski
(podpis Zamawiającego)

