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Polska-Białystok: Usługi nadzoru i kontroli
2015/S 030-050728

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

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

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Osoba do kontaktów: Marta Potocka
15-471 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 856642255
E-mail: mpotocka@ptop.org.pl
Faks:  +48 856642255
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ptop.org.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: orgaznizacja pozarządowa

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
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego – ostoja cietrzewia Rabinówka (HRP I, Zad. 1).

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: Obszar
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska” kod PLB200003, obszar „Ostoja Knyszyńska”
kod PLH 200006”, oraz teren rezerwatu przyrody Rabinówka.
Kod NUTS PL,PL343

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji poniższych robót
budowlanych:
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a) budowa progów faszynowo-kamiennych (8 szt.);
b) budowa brodów z bali drewnianych (26 szt.);
c) budowa zastawek dębowych (20 szt.);
d) remont istniejących przepustów (4 szt.) polegający na ich rozbudowie o przyczółki wlotowe z piętrzeniem;
e) zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych;
f) wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów na działce nr 756 i 726 w związku z planowanym zasypaniem
rowów. Ilość wyciętych drzew oszacowano na 150 szt. i 0,385 ha gęstych krzewów. Wykonawca robót
budowlanych ponadto potnie drzewa na wymiar o długości 2,5 m i przewiezienie je do Stacji Terenowej PTOP
w Kalitniku (około 30 km od miejsca przedmiotowej inwestycji). Karpiny, czuby i gałęzie zaś powstałe z wycinki
drzew i krzewów zostaną wywiezione poza obszar prac;
g) wykonawca prac budowlanych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany
będzie na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione
do tego jednostki oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71700000, 45240000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 8 600 i najwyższa oferta 15 750 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
CI-5/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 18-028972 z dnia 27.1.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

5.2.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28972-2015:TEXT:PL:HTML
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Włodzimierz Stepaniuk
ul. Morelowa 3
15-801 Białystok

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 8 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie jest częścią projektu: nr
POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2015


