Nadleśnictwo Kraśnik

Kraśnik, dnia 22.09.2021 r.
Zn. spr.: SA.20.2.2020
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający, tj. Nadleśnictwo Kraśnik z siedziba w Kraśniku przy ul. Janowskiej 139,
23-200 Kraśnik, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej
zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130000 złotych na zamówienie pn.
Likwidacja 4 szt. studni kopanych.
Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji.
1.Przedmiot zamówienia: dostawa, usługa ,robota budowlana*
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektu robót geologicznych oraz przedmiarów,
kosztorysów i STWiOR tj. zgodnie z wymogami prawnymi (prawo wodne,
geologiczne i budowlane) na likwidację 4 studni kopanych, nieużytkowanych do 30
m głębokości (wraz ze złożeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym)
w Leśnictwach Rudki i Wolski Bór.
Leśnictwo Rudki - likwidacja 2 szt. studni kopanych, nieużytkowanych od lat 80tych (do 30 m głębokości z kręgów betonowych), studnie częściowo zasypane
zlokalizowane jn.
 oddz.423h dz. ewidencyjna nr 923 obręb Stróża gm. Kraśnik (studnia byłej
osady),
 oddz.424b dz. ewidencyjna nr 924 obręb Stróża gm. Kraśnik (studnia po
szkółce).
Leśnictwo Wolski Bór - Leśnictwo Wolski Bór - likwidacja 2 szt. studni kopanych
nieużytkowanych ( do 30 m głębokości z kręgów betonowych) zlokalizowanych jn.
 Bęczyn 264 - dz. ewidencyjna nr 135 obręb Natalin gm. Urzędów,
 dz. ewidencyjna nr 155/2 obręb Natalin gm. Urzędów.
Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej
w terenie celem pozyskania niezbędnych informacji do przygotowania i złożenia oferty,
oraz uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z rzetelną realizacją
zamówienia.
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Dokumentację należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
budowlanego, geologicznego i wodnego. W dokumentacji należy ująć wszystkie
czynności łącznie z wyjęciem kręgów, zasypaniem i uprzątnięciem terenu oraz
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Do projektanta należy również uzyskanie
niezbędnych pozwoleń i decyzji.
3.Warunkiem w postępowaniu jest:
 dysponowanie osobami które posiadają lub posiadanie odpowiednich uprawnień
do wykonywania prac projektowych,
 prowadzenie działalności gospodarczej.
 Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu podobnych
usług.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 20.12.2021r.
5. Termin związania ofertą 14 dni od daty złożenia oferty.
6.Kryteria wyboru ofert: cena 100%
7. Do oferty należy dołączyć:
 Oświadczenie o dysponowaniu ludźmi którzy posiadają lub posiadaniu
uprawnień do wykonania projektu prac geologicznych.
 Aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w świadczeniu usług objętych
niniejszym zamówieniem zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże że wykonał w ciągu ostatnich czterech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie min. dwa zamówienia polegające na opracowaniu ww.
dokumentacji.
8.Miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać w formie elektronicznej na adres
e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą
pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200
Kraśnik
2) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona .
3) Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 30.09.2021 r. godz.10:00.
4) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 r. o godz. 11:30.
5) Osoba do kontaktu: Katarzyna Lubera tel. 570 840 200.
9. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści
zaproszenia.
10. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postepowanie może być unieważnione na
każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Adam Kornat
Nadleśniczy
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załączniki:
1. Formularz ofertowy – wzór
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