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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391885-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi selekcji drzew
2013/S 225-391885

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Punkt kontaktowy: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
Osoba do kontaktów: Gabriela Kułakowska
15-471 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 856642255
E-mail: gkulakowska@ptop.org.pl
Faks:  +48 856642255
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Stowarzyszenie

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Poprawa lęgowisk na terenie Ostoi żółwia błotnego Baranowo, usunięcie zakrzaczeń, HRPII/3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina
Mrągowo, obręb Baranowo, działka numer 274/2 i 275.
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Kod NUTS PL622

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1 usunięcie drzew w wieku do 10 lat (głownie brzóz) i krzewów na działce nr 274/2 obręb Baranowo,
gm. Mrągowo, na powierzchni 22,4 ha. Roślinność do usunięcia porasta działkę nierównomiernie, kępami,
powierzchnia zredukowana do wycinki 2,5 ha.
1.2 usunięcie drzew w wieku do 10 lat i krzewów na części działki nr 275 obręb Baranowo, gm. Mrągowo, o
powierzchni 3,6 ha. Roślinność do usunięcia porasta działkę bardzo nierównomiernie, kępami, powierzchnia
zredukowana do wycinki 0,5 ha.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211300

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 30 000 i 38 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.12.2013. Zakończenie 31.12.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Brak.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Brak.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do ofert
powinni dołączyć pełnomocnictwo udzielone jednemu z nich do reprezentowania wszystkich w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na Formularzu
ofertowym.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
wykonawca winien dysponować ekipą, w której skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca
uprawnienia pilarza, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania
zamówienia – oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na Formularzu
ofertowym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Nie dotyczy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
4) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac
polegających na trzebieży lub odkrzaczaniu mechanicznym, o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 PLN
brutto każda. ocena warunku według formuły „spełnia – nie spełnia”, warunek zostanie uznany za spełniony
o ile wykonawca dostarczy referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac bez zastrzeżeń.
Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZOLW/216/07

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 209-362528 z dnia 26.10.2013

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.12.2013 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.12.2013
Miejscowość:
Białystok.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Ochrona żółwia błotnego Emys
orbicurlaris w województwie warmińsko-mazurskim”, nr POIS.05.01.00-00-216/09, zwanego dalej Projektem,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe
Brak.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362528-2013:TEXT:PL:HTML
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Sąd Rejonowy w Białymstoku
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.11.2013


