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Świebodzin, 22 marca 2006 

 

Ogłoszenie 

Klub Przyrodników, ul 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
prac z zakresu ochrony przyrody polegających na budowie urządzeń małej retencji oraz usług z  
zakresu poprawy stanu środowiska naturalnego w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski. Zakres prac : 
� Wykonanie piętrzenia w obiekcie Stawy Bornejki 
� Wykonanie piętrzenia w obiekcie Oporów 
� Wykonanie 5 piętrzeń drewniano-kamiennych oraz trzech progów kamiennych w dolinie Zgnilca 
� usunięcie i wyniesienie nalotu drzew i krzewów z pow. 10 ha torfowisk w dolinie Zgnilca 

 
Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa niż 6000 i niższa niż 60000 €. 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być przesłana nieodpłatnie elektronicznie lub 
pocztą. Projekty techniczne urządzeń stanowiące załącznik do specyfikacji mogą być przesłane 
odpłatnie; cena kompletu dokumentacji pokrywająca koszt jej powielenia wynosi 50 zł. Projekty 
techniczne są dostępne w siedzibie zamawiającego (adres podany w nagłówku) i siedzibie 
Nadleśnictwa Kalisz Pomorski.  
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Andrzej Jermaczek   
 
Dokumentację projektową udostępni : 
Andrzej Jermaczek (Klub Przyrodników) 
Andrzej Olszewski (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski) 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
Termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia  2007 
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 

1) Złożą wypełnione: formularz oferty i kosztorysy ofertowe oraz inne wymagane dokumenty 
2) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,   
3) Posiadają niezbędne uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zamówienia,w tym względzie 

:. 
Nie stosuje się wadium. Kryterium oceny ofert będzie w 100% cena Prace będące przedmiotem 
przetargu są przedmiotem dotacji Fundacji EkoFundusz. Przetarg może być unieważniony w 
przypadku niepowodzenia zawarcia ostatecznej umowy dotacji. 
 
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 kwietnia 2006 godzina 10.30 w siedzibie zamawiającego - 
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin. Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia 2006 godzina 
10.45. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
  

 

 

 


