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Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  

19-110 Goniądz 

tel. + 48 738 30 43 

fax + 48 738 30 21 

 

Zaproszenie nr GB/ZP-AB/D1-4 

do złożenia oferty 

 

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: „Montaż 

punktów sieci pomiarowej monitoringu wód gruntowych i powierzchniowych oraz ciśnienia 

atmosferycznego” w ramach realizacji  Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk 

mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy 

LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  

19-110 Goniądz 
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Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, specyfikacja techniczna):  

1. Wykonanie 39 zamykanych piezometrów do pomiaru zmian poziomu wód 

gruntowych i powierzchniowych o szacunkowej maksymalnej długości 6 mb – 16 

sztuk i ok. 1,5 m – 23 sztuki   i średnicy 50 mm każdy. 

2. Zainstalowanie 39 automatycznych rejestratorów zmian poziomu wód  oraz                 

1 urządzenia do pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego, służącego 

kompensacji danych otrzymanych z rejestratorów zanurzeniowych w lokalizacjach 

określonych przez Zamawiającego, znajdujących się w obrębie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego oraz w obszarze Natura 2000, w tym; 

a) w 16 lokalizacjach nawiercenie 32 punktów do pomiaru zmian poziomu wód 

gruntowych; w każdej lokalizacji zainstalowanie po 2 piezometry: jeden 

nawiercony do warstwy mineralnej, znajdującej się maksymalnie na głębokości     

6 m, drugi ujmujący wody płytkie wody gruntowe nawiercony do głębokości 

około 1,5m; 

a) w 7 lokalizacjach na wskazanych ciekach powierzchniowych montaż                      

7 piezometrów do pomiaru wahań poziomu wód powierzchniowych; 

b) montaż 1 punktu do pomiaru i rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego. 

c) zainstalowanie dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń automatycznie 

rejestrujących wahania poziomu wody i ciśnienia atmosferycznego                        

w piezometrach. 

d) Wykonanie opisu nawierconego profilu glebowego oraz wykonanie pomiarów 

współrzędnych geograficznych lokalizacji rejestratorów, 

e) Wykonanie pomiarów rzędnych wysokości punktu odniesienia położenia wód 

gruntowych w piezometrach, zastabilizowanego przy każdym z piezometrów. 

f) Sporządzenia raportu końcowego z wykonanych prac, określającego dane                   

o położeniu piezometrów, rzędne dla każdego z piezometrów, opis nawierconego 

profilu glebowego, numery zainstalowanych rejestratorów zmian poziomu 

zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych oraz rejestratora zmian 

ciśnienia atmosferycznego, przypisane odpowiednio do lokalizacji. 

 

 

Wszelkie materiały użyte do wykonania piezometrów muszą być obojętne chemicznie, nie 
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wchodzące w reakcje chemiczne z wodą, aby umożliwiać prowadzenie precyzyjnych badań 

fizykochemicznych wód gruntowych  i powierzchniowych. 

 

Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania i instalacji 

piezometrów oraz montażu rejestratorów w piezometrach . 

 

III. TERMIN WYKONANIA  

Zalecany termin wykonania usługi: nie później niż do dnia 15.06.2013r.  

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,  jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – wykonali 

należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, instalację  co 

najmniej dziesięciu piezometrów wraz z instalacją i montażem urządzeń 

automatycznie rejestrujących wahania poziomu wody. 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia             

(z pominięciem kosztów rejestratorów dostarczonych przez Zmawiającego). 

2. Płatność za odebrane zamówienie nastąpi przelewem na wskazany rachunek 

bankowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Anna Bojsza pod numerem telefonu 

698 495 648 oraz adresem email: Anna.Bojsza@biebrza.org.pl. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia: 
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a)  sporządzony w języku polskim, 

b)  opatrzony pieczątką firmową,  

c)  zawierający: pełną nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer 

telefonu/faxu, numer NIP,  numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej,  

d) zawierający termin związania ofertą,  

e) wartości usługi podaną w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 

f) zawierający termin realizacji usługi, 

g) posiadający datę sporządzenia, 

h) podpisany czytelnie przez oferenta.  

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

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

8  lub przesłana faksem na nr  85 738 30 21 do godz. 12.00 dnia 09.05.2011 . 

2. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt V.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VIII. OCENA OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 

 Cena  brutto - waga 100 % 

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów                           

za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem 

www.biebrza.org.pl oraz poprzez wysłanie informacji na piśmie. 
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X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza oferty 

2. Projekt umowy. 

3. Przybliżona lokalizacja instalacji piezometrów. 

4. Wykaz wykonanych zamówień. 

 

 

Miejscowość/ data:                      Osowiec Twierdza  30 - 04 - 2013 
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