Nadleśnictwo Kraśnik
Kraśnik, dnia 29.09.2021 r.
Zn. spr.: SA.771.6.1.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE II
Zamawiający, tj. Nadleśnictwo Kraśnik z siedzibą w Kraśniku przy ul.
Janowskiej 139, 23-200 Kraśnik, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000
złotych na zamówienia p.n.:
1) „Naprawa nieprzejezdnych odcinków dróg leśnych w leśnictwie Wolski Bór”
2) „Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Karczmiska, Kleniewo i Poniatowa”
Przedmiot zamówienia: robota budowlana.
Zakres prac:
45111213-4 Robot w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5 Roboty odwadniające
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa trudno przejezdnych odcinków dróg leśnych
w częściach:
1) Część 1. Naprawa nieprzejezdnych odcinków dróg leśnych w leśnictwie
Wolski Bór - droga leśna nr DR/05/007 oddz. 396, 397. Lokalizacja: woj.
Lubelskie, powiat kraśnicki, gmina: Urzędów, obręb 0013 Natalin dz.
ewidencyjne 117/1, 118/1
2) Część 2. Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Karczmiska, Kleniewo
i Poniatowa, w tym:
Droga leśna nr DR/08/019. Lokalizacja: woj. Lubelskie, powiat opolski,
gmina: Opole Lubelskie, obręb 0017 Kazimierzów dz. ewidencyjne 1317,
1310 (Leśnictwo Karczmiska).
Droga leśna nr DR/09/030). Lokalizacja: woj. Lubelskie, powiat opolski,
gmina: Łaziska, obręb 0011 Łaziska dz. ewidencyjne 825, 826 (Leśnictwo
Kleniewo).
Droga leśna nr DR/13/007, DR/13/004. Lokalizacja: woj. Lubelskie, powiat
opolski, gmina: Poniatowa, obręb 0001 Poniatowa dz. ewidencyjne 467,
473, 474 (Leśnictwo Poniatowa).
Szczegółowy opis zamówienia stanowią załączniki (przedmiar, robót,
dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
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3) Wymagany termin realizacji zamówienia: 22.12.2021 r.
4) Wymagany termin związania ofertą 14 dni od daty złożenia oferty.
5) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena 100%. Wartość oferty należy oszacować na podstawie dokumentacji
technicznej oraz przedmiarów robót. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia. W przypadku podania rozbieżnych cen
ofertowych liczbowo i słownie, za prawidłową uznaje się podaną słownie cenę
ofertową (brutto).
6) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku, opatrzony podpisem
Wykonawcy i pieczęcią firmową,
2) Kosztorysy ofertowe,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż na 6
miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert)
4) Oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
7) Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty dla każdej z części należy składać na osobnych formularzach ofertowych.
Dopuszcza się złożenie oferty dla jednej z części. Oferty w zaklejonej kopercie
należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie
zamawiającego w formie tradycyjnej osobiście lub za pośrednictwem poczty pod
adresem Kraśnik 23-200, ul. Janowska 139 pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona.
8) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do treści zaproszenia.
9) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Lubera tel.
81 825 20 41 wew. 19, e-mail: katarzyna.lubera@lublin.lasy.gov.pl, Elżbieta Huńka
tel. 81 825 20 41 wew. 20, e-mail: elzbieta.hunka@lublin.lasy.gov.pl
11.Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione, na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Adam Kornat
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego
2. Dokumentacja techniczna
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4. Przedmiar robót
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