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    Osowiec-Twierdza, dn. 02 maja 2012 

REN/ZP-MS/A9 - 27 
 
             

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
tel. + 48 738 30 43 
fax + 48 738 30 21 
 
 

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A9- 27 
do złożenia oferty 

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: Przygotowanie 
i  przeprowadzenie postępowania przetargowego dla robót inżynieryjnych sterowania 
przepływem i regulacji poziomu  wód układu wodnego rzeka Jegrznia – Kanał 
Woźnawiejski”  w ramach realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/00258 „Renaturyzacja sieci 
hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez 
instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
NIP:   5461390705,  
REGON:  200667985, 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, specyfikacja techniczna): 
 
1. Zakres usług dotyczy świadczenia czynności przygotowania  i przeprowadzenia 2 postępowań 
przetargowych, odrębnie dla zadań:  

1.1 Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Kuligi w gm. Rajgród. 
1.2. Wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z przepławką, sześciu progów, drogi 
technologicznej do wyżej wymienionych budowli oraz udrożnienie koryta rzeki Jegrzni na odcinku 
pomiędzy Kanałem Woźnawiejskim a rzeką Jegrznią. 

 
2. Czynności będą obejmowały w szczególności: 
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a) przygotowanie wartości szacunkowej zamówień (w tym wykonanie przedmiarów robót 
ewentualnie programu funkcjonalno – użytkowego dla remontu drewnianego mostu w Kuligach), 

b) wykonanie materiałów przetargowych: SIWZ wraz z odpowiednimi załącznikami:  

• przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotów zamówień zawierającego m.in. 
charakterystyki obiektów objętych zamówieniem publicznym, zgodnego z art. 29-30 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 
113, poz. 759 z późń. zm. dalej „ustawa Pzp”)  

• określenie warunków, jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegający się o uzyskanie 
zamówień publicznych oraz kryteriów oceny ofert wykonawców, 

• przygotowanie wzoru umów, 

• przygotowanie projektów oświadczeń oraz wzorów formularzy składanych przez oferentów,  

• przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w 
trybie z przetargu nieograniczonego, 

c) przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem prac komisji 
przetargowej, a w szczególności:  

• przygotowanie projektu dokumentu w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, 

• przygotowanie wzoru Ogłoszeń o zamówieniach,  

• sporządzenie projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, pisma wnoszone do Zamawiającego w trybie art. 181 ustawy Pzp, 
dotyczące kwestii merytorycznych oraz uzupełnień opisu przedmiotu zamówienia, itp. 

• przygotowanie wezwań o uzupełnienie, wyjaśnienie dokumentów podmiotowych i 
przedmiotowych oraz pełnomocnictw, 

• udział, analiza i przeprowadzenie postępowania przetargowego w tym: badanie i ocena 
złożonych ofert wykonawców w siedzibie Wykonawcy, przygotowanie dokumentów dot. 
ewentualnego wykluczenia danych wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem, 
rozstrzygnięcia odwołań dotyczących wyboru oferty najkorzystniejszej, przygotowanie i 
przedłożenie Zamawiającemu do podpisu projektów umów wynikających z 
przeprowadzonych postępowań przetargowych,  przygotowanie wzoru Ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, przygotowanie protokołów postępowań, itp. 

• informowanie na bieżąco Zamawiającego o zapytaniach związanych z technicznymi 
wyjaśnieniami przetargowymi. 

d) wykonanie zastępstwa przetargowego przed organami, ewentualny udział w proteście, odwołaniu, 
rozprawie arbitrażowej.  
3.  Wykonawca przekaże w formie pisemnej i elektronicznej Zamawiającemu dokumentację 
przetargową. 

4. Zamawiający udostępni stronę i adresy internetowe celem publikacji ogłoszeń. 
5. Wykonawca zapewni sprzęt w celu realizacji postępowania.  
6. Zamawiający zapewni miejsce do przeprowadzenia postępowania. Wykonawca nie ponosi kosztów 
wynajęcia sali. 
7. Miejscem organizowanego przetargu jest siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec 
Twierdza 8 19 -110 Goniądz. 
8. Termin przeprowadzenia przetargów: czerwiec 2012 r. 
 

III. TERMIN WYKONANIA  
Zamawiany zakres usług będzie realizowany w terminie od 21 maja 2012 r do dnia podpisania umowy 
z ostatnim z wyłonionych wykonawców robót inżynieryjnych.  
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IV. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych, tzn. przygotowania 

postępowania przetargowego dla zadania 1.1. lub 1.2. opisanych w rozdziale II pkt  1.  
2. Postepowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap: ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
II etap: zaproszenie wybranych Oferentów do negocjacji istotnych warunków umowy i 
złożenia oferty cenowej. 

3. Zgłaszający się do wykonania usługi musi dysponować osobami posiadającymi 
udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w tematyce dotyczącej usługi, tj: doświadczenie w 
zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych w tym środków ochrony 
prawnej, doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających jako pełnomocnik w 
postepowaniach odwoławczych. Na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do 
dostarczenia dokumentów poświadczających wymaganą wiedzę i doświadczenie opisanych w 
formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta. W sytuacji nie dostarczenia wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana. 

4. Niniejsze zaproszenie nie zobowiązuje Zamawiającego  usługę do składania wyjaśnień 
powodów akceptacji bądź odrzucenia oferty, nie może być pociągany do odpowiedzialności 
za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia bez podania przyczyn. Z tego 
tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec zapraszającego.  

6. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela P. Mariusz Siłakowski pod numerem telefonu 
85 738 30 43 oraz adresem email: mariusz.silakowski@biebrza.org.pl. 

7. Adres strony internetowej, pod którym jest zamieszczone  niniejsze zaproszenie: 
www.renaturyzacja.biebrza.org.pl  

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz oferty wstępnej załączony do niniejszego zaproszenia: 
a)  sporządzony w języku polskim, 
b)  zawierający: pełną nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer telefonu/faxu, 

adres e-mail, numer NIP; w przypadku prowadzących działalność gospodarczą 
dodatkowo:  numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,  

c) zestawienie wykonanych prac o podobnym charakterze do niniejszego Zaproszenia:   
d) dane do kontaktu, 
e) posiadający datę sporządzenia, 
f) podpisany czytelnie przez oferenta.  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy / osób fizycznych, biorących 
udział w wykonaniu usługi. 

3. CV osoby/osób wskazanych do wykonania usługi, wykazujące ich przygotowanie zawodowe  i 
doświadczenie. 

. .  
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH 

1. Oferta wstępna może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście do godz. 15.00 dnia 10.05.2012 r. na  adres korespondencyjny: Biebrzański Park 
Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8  w zamkniętej kopercie z nadanym tematem: 
„Oferta  wstępna REN/ZP - MS/A9 -27”. 

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

 
VII. OCENA OFERT  

1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty:  
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a) złożone w terminie,  
b)  spełniające wymagania formalne opisane w pkt V,  
c) spełniające wymagania określone w stosunku do osób, które bezpośrednio będą świadczyły 
usługę, opisane w pkt IV. 
2. W Etapie I niniejszego postepowania Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 
3. W toku badania ofert  wstępnych Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
4. Wybranych oferentów zamawiający zaprosi pisemnie do negocjacji istotnych warunków 

umowy oraz złożenia oferty cenowej na wykonania usługi. 
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego zaoferuje realizację 

przedmiotu zamówienia za najniższą cenę. 
6. Ocenę będzie przeprowadzała 3 osobowa Komisja składająca się z członków zespołu projektu. 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi publicznie w dniu 10.05.2012 r o godz. 15.15. w siedzibie 
Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8 pok. 38. 

1. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunek udziału w postepowaniu pisemnie 
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej do przeprowadzenia negocjacji istotnych 
warunków umowy. 

2. Zamawiający zaprosi wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia oferty 
cenowej. Zaproszenie zostanie złożone pisemnie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.renaturyzacja.biebrza.org.pl oraz 
wysłanie informacji mailem lub faksem do oferentów. 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza oferty wstępnej, 
 
Miejscowość/ data:                            Osowiec Twierdza  02-05 - 2012 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:      Wojciech Dudziuk 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:  

 


