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Ojców, 4 maja 2017 r.
Zn. spr. DNE-061/2/2015

OGŁOSZENIE
W sprawie rozeznania rynku na wykonanie zadania
„Ochrona biocenoz kserotermicznych”

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania „ochrona biocenoz kserotermicznych” Ojcowski Park
Narodowy zaprasza zainteresowane firmy do przedłożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów mających na celu ochronę zbiorowisk kserotermicznych, polegających na usunięciu wskazanych odrośli drzew i krzewów oraz roślinności zielnej na wyznaczonych murawach o powierzchni 10,75 ha.
Szczegółowy zakres prac zawierają wytyczne realizacji zamówienia (zał. 1). Zostanie on również omówiony
podczas wizji terenowej przeprowadzonej w trakcie zebrania wykonawców w dniu 10 maja 2017 r.
Zainteresowanych prosimy o przybycie na godz. 1000 do budynku „Pod Łokietkiem” – Ojców 13.
Informujemy, że w wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą firmy spełniające następujące wymogi:
1. posiadają uprawnienia do wykonania zlecenia jakie obejmuje zamówienie jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia udokumentowaną poprzez
wykazanie zrealizowanego przynajmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze to znaczy
zabiegów ochronnych w zbiorowiskach kserotermicznych na obszarach chronionych z Ustawy o
ochronie przyrody o wartości nie mniejszej niż 25 tys. zł. w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie
3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. między innymi posiadającymi umiejętności i uprawnienia do obsługi pilarek i kos spalinowych oraz posiadającymi uprawnienia do pracy
na dużych wysokościach
4. posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, tj. sprzęt do ścinania drzew
(pilarki spalinowe) i wykaszania muraw (kosy i wykaszarki spalinowe) oraz pojazdy do wywozu
biomasy
5. mogą zapewnić, iż osoba sprawująca z ramienia wykonawcy stały, bezpośredni nadzór merytoryczny
i techniczny nad pracami w terenie ( kierownik robót / prac), z którą zamawiający będzie miał kontakt podczas prowadzenia zabiegów musi mieć wykształcenie leśne (średnie lub wyższe) lub wyższe o specjalności biologicznej.
Spełnienie powyższych warunków należy potwierdzić stosownymi oświadczeniami (załączniki 4, 5).
Proponowaną cenę należy podać na formularzu ofertowym (zał. 3).
Oferty należy składać w sekretariacie Ojcowskiego Parku narodowego – pokój nr. 6 lub przysyłać na adres:

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
do dnia 19 maja 2017 do godz. 11:45. Ocena złożonych ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:00.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są;
1. dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski tel. 12 389-20-05 wew. 203
2. mgr inż. Jakub Baran tel. 12 389-20-05 wew. 210
3. mgr inż. Andrzej Kulak tel. 389-20-05 wew. 104
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400,
Zapytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem: opnar@pro.onet.pl

