
 
OM-503-1-   /13        Osowiec-Twierdza, dnia 07.02.2013 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

  

I.  Zamawiający:     Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 

  Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz 

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

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy kieruje zapytanie ofertowe 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

wykonanie utwardzenia z tarcicy dojścia do platformy widokowej drewnianej przy 

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

Parku Narodowym, na obszarze NATURA 2000 w obrębie ewidencyjnym Wólka 

Piaseczna – Łąki  Różnych Wsi gmina Goniądz pow. Mońki.  

Zamówienie realizowane jest  w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie 

populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu 

Ochrony oraz podstawowe działania ochronne”, którego Biebrzański Park Narodowy jest 

partnerem na mocy Umowy Partnerskiej (nr AQC Plan-1/P/2009) z beneficjentem projektu 

Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. 

 
III. Ogólny opis zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzonego dojścia do platformy widokowej 

drewnianej zgodnie z następującą specyfikacją: 

• z podkładów poprzecznych dębowych o średnicy fi 25-30 cm i długości 1,60 m, 

ułożonych na gruncie organicznym w osiach co 2,50 m, z częściowym 

wypoziomowaniem;  

• z podwalin dębowych obcinanych w dwa brzegi (półokrąglaków), ułożonych w osiach 

90 cm, o długości 2,50 m i średnicy 20-25 cm, mocowanych na klamry ciesielskie do 

elementów nośnych; w celu dokładnego spasowania powinny zostać wykonane gniazda 

na styku legara z elementem nośnym;  
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• poszycie powinno być wykonane z desek z drzewa iglastego o grubości 40-50 mm oraz 

długości 120 cm, a ich powierzchnia powinna być wyfrezowana w taki sposób, aby była 

antypoślizgowa; między deskami powinien być zastosowany 0,5 cm luz; 

• na krawędzi kładki powinna zostać zamontowana listwa maskująca o wymiarach 

10x2,5 cm; 

• utwardzenie powinno zostać wykonane na długości około 20 m, od podstawy wydmy do 

platformy widokowej, szerokość utwardzenia powinna wynosić 120 cm; 

• całość utwardzenia powinna być zabezpieczona preparatem typu drewnochron. 

 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym drogi, którymi będzie dowożony materiał do 

wykonania utwardzenia. Przejazd ciężkiego sprzętu (ciągnika z przyczepą, ciężarówki, auta 

dostawczego) powinien odbywać się wyłącznie po zamarzniętym gruncie, aby nie uszkodzić 

podłoża. 

W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia w całości bądź też w części 

w terminie określonym przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca, jak również Zamawiający, Zamawiający zastrzega 

możliwość odstąpienia od umowy w całości bądź też w niezrealizowanej części. 

W tej sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

Prace mogą odbywać się jedynie od godz. 8 do 15, aby nie płoszyć zwierząt. 

Projekt, na podstawie którego powinno zostać wykonane utwardzenie dojścia do platformy 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
IV. Termin wykonania zlecenia: 

Do 28 lutego 2013 r. 
 
V. Miejsce realizacji zlecenia: 

Zamówienie będzie realizowane w Obwodzie Ochronnym Grzędy w Biebrzańskim Parku 

Narodowym,  na obszarze NATURA 2000 w obrębie ewidencyjnym Wólka Piaseczna – Łąki  

Różnych Wsi gmina Goniądz pow. Mońki. Działka, gdzie ma powstać dojście do platformy 

jest w wieczystym użytkowaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dokładna lokalizacja 

planowanego przedsięwzięcia przedstawiona jest na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
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VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. 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, PESEL; 

 - być opatrzona pieczątką firmową; 

- cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia – powinna ona być 

wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena podana 

w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

- datę sporządzenia; 

 - czytelny podpis wykonawcy; 

- oświadczenie o zaakceptowaniu przez Wykonawcę wzoru umowy (stanowiącego 

załącznik nr 3  do niniejszego zapytania). 

 

VII. Sposób wyboru wykonawcy: 

1. Kryterium wyboru stanowić będzie  cena brutto oferty. 

2. Spośród  złożonych przez Wykonawców ofert, spełniających warunki określone przez 

Zamawiającego w niniejszym zapytaniu, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną 

brutto. 

3. W przypadku złożenia ofert z cenami jednakowymi, zamawiający dopuszcza złożenie 

dodatkowych ofert.  

4. Kwota wynagrodzenia jest kwotą ryczałtową – jest ostateczna i jej wysokość nie podlega 

zmianie. 

5. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, 

do dnia 14 lutego 2013 r. do godz. 12.00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 

2013 r. o godz. 12:15, a stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego: www.biebrza.org.pl. 
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3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. 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 zamówienia 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. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt wykonania utwardzenia do platformy. 

2. Mapa z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia. 

3. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

 

DYREKTOR 

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 


