
 

 
Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. 

 
 
            
   
Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  

19-110 Goniądz 

tel. + 48 738 30 43 

fax + 48 738 30 21 

 
 
 

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2- 06 
do złożenia oferty 

 
Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: „montaż 
punktów sieci pomiarowej monitoringu wód gruntowych” 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. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
NIP: 546-13-90-705 
REGON: 200667985 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, specyfikacja techniczna): 

1. wykonania 12 piezometrów do pomiaru poziomu wód gruntowych o długościach od 
2 do 3 mb z materiałów własnych;  

2. nawiercenia 10 otworów w organicznych utworach glebowych (do warstwy 
mineralnej) i zainstalowanie piezometrów w lokalizacjach określonych przez 
Zamawiającego, obejmujących obszary w rejonie Kanału Wożnawiejskiego, rzeki 
Jegrzni i Ełk w obrębie Biebrzańskiego PN oraz w okolicach wsi Kapice i Sojczyn 
Grądowy – całość w obszarze Natura 2000,  

3. stabilne zainstalowanie 2 piezometrów w ciekach: Kanale Woźnawiejskim                     
i Martwym Ełku; 



 

4. wykonania opisu nawierconego profilu glebowego dla piezometrów glebowych; 
5. zainstalowania w piezometrach 12 minidiverów - urządzenia zostaną dostarczone 

przez Zamawiającego ; 
6. wykonania pomiarów współrzędnych geograficznych lokalizacji piezometrów, 
7. wykonania pomiarów rzędnych wysokości punktu odniesienia położenia wód 

gruntowych      w piezometrach, zastabilizowanego przy każdym z piezometrów. 
8. sporządzenia raportu końcowego z wykonanych prac, określającego dane                    

o położeniu piezometrów, rzędne dla każdego z piezometrów, opis nawierconego 
profilu glebowego, numery zainstalowanych minidiverów  przypisane odpowiednio 
dla lokalizacji. 

9. Przekazania Zamawiającemu wydruku raportu końcowego z wykonanych prac oraz 
raportu końcowego na nośniku elektronicznym zapisanym w formacie edytowalnym 
„doc”  oraz   w formacie „pdf”.  

 
III. TERMIN WYKONANIA  
 
Zalecany termin wykonania usługi: do dnia 30.07.2014 r.  
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia             
(z pominięciem sprzętu i i urządzeń 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 Mariusz Siłakowski pod numerem 

telefonu 857383043 oraz adresem email: M.Silakowski@biebrza.org.pl. 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia: 
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 usług podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 
f) zawierający termin realizacji usługi, 
g) posiadający datę sporządzenia, 
h) podpisany czytelnie przez oferenta.  

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@biebrza.org.pl, faksem na nr: (85) 738 30 21, poczty, kurierem lub też 
dostarczona osobiście na adres: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8,   
19-110 Goniądz do dnia 02.07.2014 do godziny 12.00. 

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. 

mailto:M.Silakowski@biebrza.org.pl


 

 
VII. OCENA OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 
 Cena  brutto - waga 100 % 
 

2. Punkty zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. 
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego część przedmiotu 

zamówienia uzyska największą ilość punktów. 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
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, 
2. Mapka z wymaganą lokalizacją montażu piezometrów, 
3. Wzór umowy. 

 
 
Miejscowość/ data:            Osowiec Twierdza  24 - 06 – 2014 r. 
 

DYREKTOR   
 

Roman Skąpski 
 
 

http://www.renaturyzacja.biebrza.org.pl/


 

Załącznik nr 1 do Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2- 06  

 

 

Miejscowość, data:  

         

OFERENT: 

(pełna nazwa i adres siedziby) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  

19-110 Goniądz 

NIP: 546-13-90-705 

REGON: 200667985 

 

Oferta w odpowiedzi na zaproszenie 

 nr REN/ZP-MS/A2 - 06 

Pełna nazwa oferenta  
 

Adres siedziby  
 

Nr telefonu / fax  
 

Nr  NIP  
 

Nr REGON  
 

Nr KRS lub wpis do 
ewidencji działalności 
gospodarczej 

 

Nazwa usługi / 
dostawy 

 
 

Termin związania 
ofertą 

 
 

 

1. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami umowy w 

terminie do ……. 

2. Wartość przedmiotu umowy objętej ofertą  wyniesie …….. zł brutto, słownie: …… zł. 

3. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 

z tytułu realizacji umowy. 



 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i  warunkami realizacji 

umowy, uzyskaliśmy konieczne informacje / wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej 

działalności lub czynności, nałożone obowiązkiem posiadania takich uprawnień. 

6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: ………………………….. 

9. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest ………. Tel: ……. , 

email: ………  

 

 

Miejscowość/ data 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta: 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2- 06 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2- 06 

 

 
U M O W A  nr  .../2014 

 
zawarta w dniu ..................................... w ………………………………….. pomiędzy: 
Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, 
reprezentowanym przez Romana Skąpskiego – Dyrektora, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, 
a 
.................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie wyboru oferty 
wyłonionej               z zastosowaniem zasady konkurencyjności: zaproszenie nr REN/ZP-

MS/A2 - 06 do złożenia oferty na wykonanie usługi  „montaż punktów sieci pomiarowej 
monitoringu wód gruntowych” do potrzeb 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. 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną  ofertą: 

10. wykonania 12 piezometrów do pomiaru poziomu wód gruntowych o długościach od 
2 do 3 mb z materiałów własnych;  

11. nawiercenia 10 otworów w organicznych utworach glebowych (do warstwy 
mineralnej)                i zainstalowanie piezometrów w lokalizacjach określonych przez 
Zamawiającego, obejmujących obszary w rejonie Kanału Wożnawiejskiego, rzeki 
Jegrzni i Ełk w obrębie Biebrzańskiego PN oraz w okolicach wsi Kapice i Sojczyn 
Grądowy – całość w obszarze Natura 2000,  

12. stabilne zainstalowanie 2 piezometrów w ciekach: Kanale Woźnawiejskim                    
i Martwym Ełku; 

13. wykonania opisu nawierconego profilu glebowego dla piezometrów glebowych; 
14. zainstalowania w piezometrach 12 minidiverów - urządzenia zostaną dostarczone 

przez Zamawiającego ; 
15. wykonania pomiarów współrzędnych geograficznych lokalizacji piezometrów, 
16. wykonania pomiarów rzędnych wysokości punktu odniesienia położenia wód 

gruntowych      w piezometrach, zastabilizowanego przy każdym z piezometrów. 
17. sporządzenia raportu końcowego z wykonanych prac, określającego dane                     

o położeniu piezometrów, rzędne dla każdego z piezometrów, opis nawierconego 
profilu glebowego, numery zainstalowanych minidiverów  przypisane odpowiednio 
dla lokalizacji. 

18. Przekazania Zamawiającemu wydruku raportu końcowego z wykonanych prac oraz 
raportu końcowego na nośniku elektronicznym zapisanym w formacie edytowalnym 
„doc”  oraz        w formacie „pdf”.  

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  niniejszej umowy nastąpi nie później 
niż do dnia 30.07.2014 r. 

 
 
 



 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze 

złożoną ofertą w wysokości brutto: ……………………….    zł: (słownie zł: 
………………….. ) 

2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia po protokolarnym odbiorze 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje przelewem na podane konto,           
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie       z postanowieniami umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku                

z wykonywaniem umowy. 
§  5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a. w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego          z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy. 

b. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym     
w §2           -    w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki. 

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania             
w pełnej wysokości szkody. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  w wypadku odstąpienia od umowy                  
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 6 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego        i ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 8 
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§  9 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego 
oraz Wykonawcy. 

  
  
 
 

Zamawiający:                                                                                                            Wykonawca: 
 

…………………………..                                                                              …………………………… 
 


