Zamawiający:

Białystok, dn.19.12.2016

Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki
i Ochrony Przyrody SWT
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE 12I/2016
W związku z realizacją projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”, w tym
Inicjatywy ,,Rewitalizacja 30 drzew – pomników przyrody” dofinansowanej ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację działań w ramach inicjatywy
zgodnie z poniższą specyfikacją:
1.

Zakres usługi:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie ekspertyz biologicznotechnicznych na 30 szt. drzew-pomnikach przyrody na terenie Gminy Gródek w województwie
podlaskim, w tym:
- wytypowanie drzew pomnikowych do przeprowadzenia na nich głownie prac o charakterze
pielęgnacyjnym oraz na niektórych ratowniczym w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy
Gródek,
- przeprowadzenie ekspertyz biologiczno-technicznych na wytypowanych 30 drzewach, polegających
na:
- badaniach i oględzinach całości części nadziemnej drzew,
- ocenie stanu ich ukorzenienia w kontekście wpływu na nie czynników urbanizacyjnych oraz
gospodarki rolno-leśnej,
- sprawdzeniu stanu zdrowotnego drzew (jego korony, większych konarów i pnia) z
uwzględnieniem stopnia uszkodzeń biotycznych i abiotycznych,
- ocena obecności różnych gatunków ssaków, ptaków, owadów, w tym pachnący dębowej
(Osmoderma eremita) oraz grzybów i porostów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
chronionych.
Wykonawca winien używać właściwych technik pozwalających na przegląd korony i pnia drzewa oraz
ocenę stanu zdrowotnego drzew, a także ocenę warunków siedliskowych otoczenia drzewa (florę,
lichenobiotę, entomofaunę).
Ekspertyza powinna zawierać propozycje niezbędnych prac pielęgnacyjnych, w celu zapewnienia
dobrego stanu zdrowotnego drzew oraz bezpieczeństwa na drodze, a w przypadku złego stanu
zdrowotnego – wskazania do wycinki.

Wyniki ekspertyzy, przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, dotyczyć będą
każdego z drzew i stanowić będą podstawę do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych bądź
ratowniczych
2.

Miejsce realizacji inicjatywy ekologicznej:

Województwo: podlaskie
Gmina: Gródek
Aleja pomnikowa przy drodze powiatowej nr 1433B Kołodno - Królowy Most oraz drzewa
pomnikowe w płn. – wsch. części Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
3.

Termin realizacji inicjatywy ekologicznej:

15.01.2017 – 31.05.2017
Wykonanie ekspertyz nastąpi w częściach:
- pierwsza część: przeprowadzenie ekspertyz na 20 szt. drzew pomnikach przyrody - do 31.03.2017
- druga część: przeprowadzenie ekspertyz na 10 szt. drzew-pomnikach przyrody” - do 31.05.2017
4.

O realizację zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące
wymagania:

– posiada doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz przyrodniczych lub dendrologicznych.

5.

Warunki płatności i sposób rozliczenia:

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu całości lub części
zamówienie, w terminie do 30 dni od daty otrzymania rachunku lub faktury przez Zamawiającego
przelewem, na rachunek wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem dostępności środków na
rachunku bankowym wydzielonym do obsługi realizacji projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony
lokalnych ekosystemów”.
6.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

7.

Oświadczenia:

a)

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz przyrodniczych lub
dendrologicznych.

b)

Wykonawca oświadcza, że uzyska wszystkie niezbędne do realizacji działań zgody i pozwolenia
wymagane przepisami prawa.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie w
przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia.

9.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na dołączonym formularzu cenowym w siedzibie Zamawiającego
Podlaskiej Fundacji Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT, ul. Warszawska 6/32, 15-063
Białystok lub e-mailem: Bartlomiej@Niewinski.pl (oferty z podpisem i pieczątką) do dnia 30.12.2016

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

Pieczątka i podpis Zamawiającego…………………………….

Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego 12I/2016 z dnia 19.12.2016
Oferta cenowa

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP...........................................
TEL........................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 12I/2016 z dnia 19.12.2016 dotyczące realizacji działań w
ramach projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”, w tym Inicjatywy ,,
Rewitalizacja 30 drzew – pomników przyrody” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z wytycznymi określającymi jej zakres, deklaruję
możliwość i chęć wykonania w/w usługi w zakresie:
L.p.
1.

Rodzaj prac

Cena brutto

Przeprowadzenie ekspertyz biologiczno-technicznych na
30 szt. drzew-pomnikach przyrody na terenie Gminy
Gródek
Całkowity koszt wykonania usługi ………………………………………brutto.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Spełniam warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym.
3.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia.

4. Podane kwoty ceny brutto uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6.

Oświadczam, iż w przypadku przyznania mi realizacji zamówienia zobowiązuję się do

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………………………………..

Pieczątka i podpis Wykonawcy

