
 

 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 75656-2014 z dnia 2014-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz 

Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni 

zakrzaczonej poprzez usunięcie części nadziemnych (do poziomu gruntu) krzewów i 

podrostów drzew. Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z... 

Termin składania ofert: 2014-03-14 

 

Goniądz: Usługa w zakresie usunięcia krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych 

do ekstensywnego użytkowania kośnego Część nr 2 

Numer ogłoszenia: 90788 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 75656 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, 

tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie usunięcia 

krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego 

Część nr 2. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew 

rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej poprzez usunięcie części nadziemnych (do 

poziomu gruntu) krzewów i podrostów drzew. Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać 

uprzątnięte z powierzchni, a następnie wywiezione z terenu. Powierzchnia po zabiegu 

powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku 

następnym. Usunięcie drzew i krzewów na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego 

użytkowania kośnego w Dolinie Biebrzy wykonane zostanie w ramach projektu LIFE08 NAT 

PL 000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquilaclanga w Polsce. 

Szczegółowy wykaz obszarów przeznaczonych do likwidacji zakrzaczeń zawiera załącznik nr 

3. Mapy z lokalizacją miejsca usługi zawiera załącznik nr: 4. Ponadto, na wskazanych w 

załączniku 4 powierzchniach wykonawca umieści 10 drewnianych tyczek o wysokości co 

najmniej 6 metrów,wkopanych na głębokość ok. 1,2m.o średnicy co najmniej 15 cm przy 

gruncie.Tyczki powinny zostać posadowione w sposób trwały, uniemożliwiający ich 

przewrócenie oraz powinny być posadowione według wskazówek Zamawiającego. Ponadto, 



 

 

część tyczki znajdująca się pod ziemią powinna zostać opalona w celu zabezpieczenia 

drewna.Na szczycie tyczki umieszczona powinna być poprzeczka o długości ok. 50 cm i 

grubości ok 3 cm. Wykonawca do stworzenia konstrukcji może użyć materiałów uzyskanych 

podczas usuwania drzew i krzewów z wyznaczonych powierzchni.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot umowy jest współfinansowany przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z środków 

przyznanych w oparciu o - wniosek nr 1021/09, Umowa nr 511 2009 Wn 10 OP-RE-

LF D, z dnia 16.10.2009 oraz Komisję Europejską z środków przyznanych w oparciu 

o - wniosek nr LIFE08 NAT PL 000511, Umowa nr LIFE08 NAT PL 000511, z dnia 

11.12.2009.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Zakład Przerobu Drewna i Usług i Usług Leśnych DREKPOL Florian Bekielewski, ul. 

Magazynowa 2,, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31717,78 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 22461,31 

 Oferta z najniższą ceną: 22461,31 / Oferta z najwyższą ceną: 390558,00 

 Waluta: PLN. 

 


