Nadleśnictwo Chocianów
Chocianów, dnia 12.10.2021
Zn. spr.: SA.270.216.2021

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone o wartości
mniejszej niż kwota 130 tys. netto
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa
Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów
NIP:
REGON:
adres strony internetowej:
adres poczty elektronicznej:
numer telefonu:
numer faksu:

692-000-11-59
931023902
www.chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl
chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl
76 8183-500
76 8183-506

2. Przedmiot zamówienia
2.1. Nazwa zadania:
„Konserwacja rowów melioracyjnych w Leśnictwie Pasternik”
2.2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rowów melioracyjnych w Leśnictwie
Pasternik:
1) Konserwacja rowu melioracyjnego nr Da-4 (oddz. 24,55, 64) długości 1197 mb wraz z
wykaszaniem porostów ze skarp, usuwaniem wywrotów zalegających na rowach i
oczyszczaniem z namułu przepustów rurowych.
2) Konserwacja rowu melioracyjnego nr Dębia-Da (oddz. 64, 63, 95) długości 761 mb
wraz z wykaszaniem porostów ze skarp i oczyszczaniem z namułu przepustów
rurowych.
3) Wymiana przepustu nr 223 na rowie melioracyjnym nr Dębia-Da (oddz. 95) długości 4
mb, średnicy 50 cm z rur PEHD SN-8
4) Konserwacja rowu melioracyjnego nr Da-3 (oddz. 103, 134, 133) o łącznej długości
1584 mb wraz z wykaszaniem porostów ze skarp, usuwaniem wywrotów zalegających
na rowach i oczyszczaniem z namułu przepustów rurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: załącznik nr 2 – Przedmiar robót
kosztorysu inwestorskiego dla rowu nr Da-4 i Dębia-Da oraz w załącznik nr 3 –
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Przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego dla rowu Da-3, które stanowią integralną
część zaproszenia do składania ofert.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia
niezgodności wykonywanych prac z umową. Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie wstrzymania i terminie wznowienia
prac.
2.4. Przepusty przeznaczone do wymiany zostaną wykonane w całości z materiałów
zakupionych i dostarczonych na teren robót przez Wykonawcę. Materiały mają
odpowiadać co do jakości, wymogom stawianym materiałom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
2.5. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp,
ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
2.6. Po wykonaniu prac Wykonawca, jeżeli zachodzi taka konieczność, doprowadzi do
należytego stanu i porządku terenu w miejscu wykonywanych prac, a także (w razie
korzystania) drogi, nieruchomości, urządzenia i inne obiekty, które Wykonawca naruszy
w celu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz naprawi ewentualne szkody związane z
prowadzeniem robót wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
2.7. Okres gwarancji: 12 miesięcy
2.8. Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy wykonujący prace objęte
zamówieniem byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.10. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
2.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w zaproszeniu do składania
ofert oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
30.11.2021 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert
Oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium najniższej całkowitej ceny ofertowej brutto
(C) obliczanej w następujący sposób:
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najniższa całkowita cena ofertowa brutto
C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
całkowita cena brutto rozpatrywanej oferty
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100,00 pkt
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami,
określenia stawki podatku VAT dla przewidzianych w zamówieniu robót.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę
punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.
5. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
5.1. Wykonawca załączy do oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
5.2. Wykonawca załączy do oferty kosztorysy ofertowe z wyceną robót sporządzone zgodnie
z przedmiarami robót dla poszczególnych obiektów melioracyjnych (zgodnie z
załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do zaproszenia do składania ofert).
6. Sposób przygotowania oferty
6.1.
6.2.
6.3.




7.
7.1.

7.2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
Opis oferty powinien zawierać:
nazwę i adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140
Chocianów;
nazwę i adres Wykonawcy;
oferta powinna zawierać dopisek na kopercie lub tytuł w wiadomości e-mail:
„Konserwacja rowów melioracyjnych w Leśnictwie Pasternik”

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2021 r. do godz. 09:00, w jednej z form:

w siedzibie zamawiającego pod adresem: Nadleśnictwo Chocianów, ul.
Kościuszki 23, 59-140 Chocianów, sekretariat (pokój nr 1 na parterze); (decyduję
data i godzina wpływu do sekretariatu);

pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140
Chocianów (decyduję data i godzina wpływu do sekretariatu);

pocztą elektroniczną na adres: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl (decyduję data i
godzina wpływu na skrzynkę pocztową Nadleśnictwa, adres e-mail jak wyżej).
W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w punkcie 7.1. Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a oferta taka nie
będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
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8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

8.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marcin Muzyka; tel.: 791-200-052; e-mail: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8.2. Informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na
własnej stronie internetowej: https://chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/
Ogłoszenie o
zamówieniu opublikowane zostanie na portalu: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
9.

Załączniki do zaproszenia
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 -

Formularz ofertowy
Przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego – rów Da-4 i Dębia-Da
Przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego – rów Da-3
Wzór umowy
Karta gwarancyjna
Klauzula informacyjna RODO

ZATWIERDZAM:
Jacek Wiśniewski
Nadleśniczy
/dokument podpisany elektronicznie/
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