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Zapytanie ofertowe 

 

I.  Zamawiający:    Biebrzański Park Narodowy 

  Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz 

  NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Biebrzański  Park  Narodowy działając na podstawie  ustawy „Prawo zamówień 

publicznych” Art. 4 ust. 8 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 

2004r., (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058, kieruje 

zapytanie o cenę w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

Budowa wieży widokowej drewnianej i platformy widokowej drewnianej przy  

zbiegu szlaków turystycznych czerwonego i zielonego w O.O. Grzędy 

na obszarze NATURA 2000 w obrębie ewidencyjnym Wólka Piaseczna – Łąki  

Różnych Wsi gmina Goniądz pow.  Mońki. 

Budowa na podstawie gotowych projektów oraz przedmiarów zawartych 

w kosztorysach inwestorskich. 

III. Ogólny opis zlecenia: 

Zlecenie obejmuje wykonanie z elementów prefabrykowanych infrastruktury 

turystycznej oraz jej instalację we wskazanym przez zleceniodawcę miejscu, zgodnie 

z projektami technicznymi, stanowiącymi załączniki do ogłoszenia (Zał. 1 i 2). 

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia oraz zakres prac powinny być również 

zgodne z zakresem uwzględnionym w przedmiarach kosztorysów inwestorskich dla 

każdej z budowli (Zał. 3), co może być pomocne przy przygotowywaniu oferty. 

Budowa będzie realizowana w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 

„Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego: opracowanie Krajowego Planu 

Ochrony oraz podstawowe działania ochronne”. Informacje o projekcie dostępne są 

w internecie pod adresem www.orlikgrubodzioby.org.pl 

IV. Preferowany termin wykonania zlecenia:  27.11 – 31.12.2012 r. 

Biebrzański Park Narodowy posiada wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia 

budowlane, niezbędne do rozpoczęcia budowy obiektów będących przedmiotem 

specyfikacji. 

 
 

 

V. Miejsce realizacji zlecenia: 
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Montaż obu inwestycji (wieży i platformy) realizowany będzie w miejscach 
wskazanych przez zleceniodawcę na działkach będących własnością Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, woj. podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz w obrębie 
ewidencyjnym Wólka Piaseczna – Łąki  Różnych Wsi, na obszarze NATURA 2000, 
w Obwodzie Ochronnym Grzędy. Mapa geodezyjna z dokładnymi miejscami 
lokalizacji obiektów stanowi część załączonych Projektów Technicznych (zał. 1 i 2). 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferent powinien stworzyć ofertę cenową do niniejszego zapytania. Oferta powinna 
zawierać: 

- pełną nazwę wykonawcy oraz adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu 
i faksu oraz numer NIP, 

 - być opatrzona pieczątką firmową, 
- cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz 

dodatkowo w rozbiciu osobno na cenę netto i brutto wieży i platformy, 
- wskazanie kierownika budowy tych robót ze stosownymi uprawnieniami, 
- termin wykonania zlecenia, 
- warunki płatności, 
- okres i zakres gwarancji, 
- opis doświadczeń w wykonywaniu podobnych zleceń (drewnianej 

infrastruktury turystycznej), 
 - posiadać datę sporządzenia, 
 - być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, wykonawca powinien podjąć się 
wykonania całości zlecenia (wieży i platformy). 

VII. Sposób wyboru wykonawcy: 
Zapytanie o cenę – wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria 
zamawiającego. Kryterium wyboru jest najniższa cena brutto za wykonanie 
przedmiotu zapytania. W przypadku cen jednakowych zamawiający dopuszcza 
złożenie dodatkowych ofert z ceną niższą niż wskazana przez wykonawców, przed 
upływem terminu składania ofert. Kwota wynagrodzenia jest kwotą ryczałtową – jest 
ostateczna i jej wysokość nie podlega zmianie. 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@biebrza.org.pl, faksu na nr: (85) 738 30 21, poczty, kuriera lub 
też dostarczona osobiście na  adres: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-
Twierdza 8, 19-110 Goniądz do dnia 27.11. 2012 r. do godz. 12. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 
swoją ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

IX. Osoba odpowiedzialna za kontakt z wykonawcami: 
W przypadku pytań dotyczących zlecenia prosimy o kontakt z Adamem 
Bernatowiczem, asystentem ds. zarządzania projektem LIFE – orlik grubodzioby, 
adres mailowy abernatowicz@biebrza.org.pl, tel. kom. 694-811-496, tel. stacjonarny 
85 738-30-17. 

X. Załączniki: 

Załącznik 1: Projekt techniczny wieży 

Załącznik 2: Projekt techniczny platformy 

Załącznik 3: Przedmiary z kosztorysów inwestorskich wieży i platformy 

 

             DYREKTOR 

               Roman Skąpski 


