
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
 

Białystok, dn. 20 września 2011 r. 
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 

tel./fax 0-856642255; e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 
 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: 
 

Usunięcie 65 ha zakrzaczeń i zadrzewień w ostoi cietrzewia 
„Kruszyniany”. 

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 
a) Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń w ostoi cietrzewia 

„Kruszyniany”. Prace te polegać będą na usunięciu 20%, czyli co piąte drzewko i/lub 
krzew tworzący tzw. samosiew, wybierając zawsze najstarsze okazy. Usunięcie powinno 
obejmować w pierwszej kolejności wycięcie oraz usunięcie powstałej biomasy. Zakłada 
się, iŜ usunięcie biomasy polegać będzie na zezrębkowaniu 25% powstałych z wycinki 
gałęzi i drzew.  

b) Kody CPV:   
• 45112350-3 – rekultywacja nieuŜytków 
• 77100000-1 – usługi rolnicze 
• 77211400-6 – wycinanie drzew 

c) Łączna powierzchnia tego zadania wynosi 65 ha i obejmuje ono teren Nadleśnictwa 
Krynki, w tym oddziały 466, 463, 478, 479, 519. 
 

II.  Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
SIWZ wraz załącznikami dostępny jest na stronie - www.ptop.org.pl 
 
III.  Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych 

a) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania 
wariantowe nie będą rozpatrywane. 

b) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej. 
 
IV.  Informacja na temat wadium 

a) KaŜda z ofert musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium o wartości   
2 000 zł. 

b) Wadium moŜe być wniesione tylko w pieniądzu. 
c) Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 10 

października 2011 r. do godz. 10.00. 
d) Za skuteczne wniesienie wadium zamawiający uwaŜa oryginał lub poświadczoną za 

zgodność kopię dowodu wpłaty wadium, którą oferent załącza do oferty. Wadium 
wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa – Wejmutka, 17-230 
BiałowieŜa w PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273.  

 
V. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

– rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy (ok. 11 października 2011 r.), 
– zakończenie do : 21 grudnia 2011 r. 



 

 
VI.  Kryterium oceny ofert i ich znaczenie 

Cena ofertowa brutto – 100 % 
 
VII.  Opis warunków udziału w postępowaniu 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią wymogi SIWZ. 
 
VIII.     Miejsce i termin składania ofert  
Ofertę naleŜy składać w dni robocze, w godz. 9.00  – 16.00  w biurze Zamawiającego, tj. 
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w terminie do dnia 10 października 2011 r. 
do godz. 10.00. 
 
IX.  Termin związania ofertą   
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczone od daty upływu terminu 
składania ofert. 
 
X. UniewaŜnienie przetargu 
Zamawiający moŜe uniewaŜnić przetarg, gdy: 
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 

finansowanie zadania, 
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
c) instytucja sponsorująca zamówienie (CKPŚ i NFOŚIGW) odmówi sfinansowania 

realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od zamawiającego. 
 

Operatorem programu jest: 
 

        Centrum Koordynacji     Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
      Projektów Środowiskowych             i Gospodarki Wodnej 

       
 
 
 


