Nadleśnictwo Kraśnik
Kraśnik, dnia 06.06.2022 r.
Zn. spr.: SA.20.2.2022
Ogłoszenie o zamówieniu
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 zamówienie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci
kanalizacyjnej Stróża ul. Kraśnicka”.
1.Przedmiot zamówienia: usługa.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji – projektu przyłącza kanalizacyjnego, przedmiarów,
kosztorysów i STWiOR tj. zgodnie z wymogami prawnymi w celu podłączenia do
gminnej sieci kanalizacyjnej budynków: Magazyn Stróża 95 B nr inw. 108/72 oraz
Obora Stróża 95 B nr inw. 108/74 w Gminie Kraśnik przy ul. Kraśnickiej, 23-206 Stróża
łącznie z mapą do celów projektowych
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.
3.Warunkiem w postępowaniu jest:
 dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia 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 29.07.2022 r.
5. Termin związania ofertą min. 14 dni od daty złożenia oferty.
6. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
7. Do oferty należy dołączyć:
 Oświadczenie o dysponowaniu osobami, które posiadają uprawnienia lub
posiadaniu uprawnień do wykonania projektu przyłącza.
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 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 min. dwa zamówienia polegające na opracowaniu ww.
dokumentacji.
8.Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2022 r., do godz. 8:00 w siedzibie
zamawiającego w formie:
- tradycyjnej papierowej w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta opracowania
dokumentacji przyłącza kanalizacyjnego” w pok. nr 6 /sekretariat/ osobiście lub pocztą
na adres Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik;
- elektronicznej e-mail na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl (zaleca się wysłanie
dokumentów w folderze skompresowanym zip).
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj.
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w formie papierowej opatrzona podpisem odręcznym. Oferta musi być sporządzona w
języku polskim, popisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po wyznaczonym
terminie zostanie odrzucona.
9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.Osoba do kontaktu: Katarzyna Lubera tel. 570840200, Krzysztof Czachór
694410161.
11.Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści
zaproszenia.
12. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postepowanie może być unieważnione na
każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Adam Kornat
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki
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