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ogłoszenie nr 567410-N-2017 z dnia 2017-08-10 r"

Magurski Park Narodowy: Rozpoczęcie produkcji materialu sadzeniowego starych odmian drzew owocowych

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia : Zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane jest zę środków Unii Europejskiej w ramach działańa 2.4 priorytetu II Programu

operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 _ 2020 w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0l68/16 ,,ochrona

zasobów pr zy r o dnt'czy ch Magurskiego Parku Naro dowe go''

o zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność' lub

działalność ich wyodrębnionych organizaryjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i

zawodową integrację osób będących czlonkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

w art' 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30%o, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmioto któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nię

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie j est przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jeżeli tak, należy wymienic zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowante oraz podaó adresy ich siedzib,

krajowe numery idenĘfikacyjne oraz osoby do kontaktów wtaz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
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Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 18078930900000, ul. Krempna 59 ,

38232 Kręmpna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 414 099,, e-mail uwiniarska@magurskipn.p1. . faks

134 414 440.

Adres strony internetowej (URL): http://www'magurskipn'pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskaó dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plikólv. które nie są

ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny (proszę określić):

Państwowa osoba prawna

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowanla zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamaułiających jest odpowiedzia|ny zaprzęprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresię za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawia1ący, czy zamówienie będzie udzielanę przezkaŻdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamowienię zostanie udzielone w imięniu inarzeczpozostaĘch zamawiających);

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do clokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http ://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk- I

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.magurskipn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście iub za pośrednictwem posłańca.
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Adres:

Magurski Park Narodowy zsiedzibąw Krempnej, 38-232 Krempna 59'

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plikówo które nie są ogólnie

dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny' bezpośredni ibezpłatny dostęp do Ęchnarzędzimożnauzyskać pod adresem: (URL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezz^mawiającego: Rozpoczęcie produkcji materiału sadzeniowego starych odmian

drzew owocowych

Numer referencyj ny z ZF -37 0 -20 I l7

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienię podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do u<iziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części |ub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku pańnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budow|ane: Przedmiot zamówienia polegający narozpoczęciu produkcji

matęriału sadzeniowego składa się z dwóch części. Częśc 1. Dostawa i wysadzenie podkładek oraz uzupęłnienię ziemi w

korytach produkcyjnych. Rozpoczęcie produkcji materiału sadzeniowego jabłoni i grusz na szkółce w MaĘm Lasku, która

zrajduje się na terenie Magurskiego Parku przy drodze wojewódzkiej 992 pomiędzy Nowym Zmigrodem a Kątami' Prace

mają polegaÓ na przygotowaniu miejsca pod sadzenie poprzezodchwaszczenie i uzupełnienie brakującej ziemi w ilości

min' 10 m3 zięmi ogrodowej, którą dostarczy Wykonawca' Zięmiama zostać uzupełniona równomiernię w 3 korytach o

wymiarach jednego koryta 3 lm x 1, l 5m' W dalszej kolejności prace mają polegaó na dostarczęniu i wysadzenie w

przygotowane koryta minimum 450 sźuk podkładek siewki antonówki i 50 sztuk podkładek gruszy kaukaskięj. Całość

nasadzeń ma wykazyw ać pełnąĄwotność. Tęrmin wykonania tych prac to od 15.10'2017 . do 15.l1 .2017 r. 1) Parametry

ziemi ogrodowej, na które Wykonawca powinien dostarczyć zaświadczenie od producenta ziemi o spełnianiu poniższych

zalecę(l. A' Zięmiaodchwaszczona i kompostowana o odczynie pH 5,5 _ 6,5" B. Zasobnośó w składniki organiczne
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powinna wynosió: azot 80-160 mgil' potas 150 -300 mg/l, wapń 1500 2000 mg/l, lnagnęz 80 - l20 mg/l, zasolenie 1,0

-2,0 gl|2)Parametry podkładek sięwki antonÓwki oraz gruszy kaukaskiej, na które Wykonawca powinien przedstawić

certyfikat producenta. A. WysokośÓ podkładki minimum 20 cm; B. Grubość ołówka w najszerszym miejscu (średnica

około 8 mm); C. określona przynależnośó gatunkowa; D. Brak chorób i szkodników. Część 2. Zbiór owoców ś1iw na

terenie Magurskiego Parku Narodowęgo oraz w otulinię Parku w ilości 30 kg, przekazanie zebranych nasion do

wyłuszczeniaoraz stratyfik acji. Zbiór owoców śliw w ilości 30 kg ma się odbywać we wskazany ch przez ZamawiĄącego

miejscach na terenie MPN lub otuliny po uzyskaniu zgody właściciela gruntu w okręsie od 21 '08'2017 r' do 15 ' i0'20l7 r'

owoce powinny byc w pełnej dojrzałości, istnieje możliwość zbioru spadów w ograniczonej ilości. owoce maią zostać w

jak najszybszym czasie dostarczonę po zbiorue do wyłuszczenia' istnieje możliwość przekazywania materiału paftiami'

Pracownicy Magurskiego Parku Narodowego mogą nadzorować postęp prac jak również udzielac informacji natemat

właściwego postępowania z materiałem nasiennym. Termin wykonania tych prac to od 21.08.2017 r' do 15'10'2017 r'

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3

Dodatkowe kodY CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamrnłiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramotuych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalnawartość w

całym okresie obowiq4luania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

|l.1)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.6'|ust. 1pkt6i7lubwart'134ust'6pkt3

ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, więlkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostanąudzielone zamówienia, o których mowa w

art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została z^warta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /uódniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakoficzenial

okres w miesiącach Jkres w dniacł Data rozpoczęcie Data zakończenit

2017-10-15 2017-11-15

z0I7-08-21 )017-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

spxclł ttt' tNnonmACJE o CHAMKTEME PMWNYM. EKoNoMICZNYM' FINANSOWYM

I TECHNICZNYM
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[I.1) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPowANrU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowejo o ile wynika to z

odrębnych przepisów

określenię warunków: Zamawiający nle wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Zamaułiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowę

IIr.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: ZamawiĄący nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy redrizacji zamówięnia wrazz informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osób:

Informacje dodatkowę:

III.2) PODSTAWY WYKTUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art,24 ust' 1 ustawy Pzp

\II.z"z)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamaw iaj ący przewiduj e następuj ące fakultatywne podstawy wykluczen i a :

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKoNAWCĘ w CEI'U WSTĘPNEGO

PoTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w

PosTĘPowANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wyklucze:riu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nię

III.4) yYKAZ 6ŚyIADCZEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

P9STĘPSwANIU NAwEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

m.5.) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

P9STĘPS1ryANIU NA wEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

il.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓw sBlBrcl:

5z12
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III.6) yYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓw srł,łoANYCH Pnznz wYKoNAwCĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA OKoLICZNoŚCI, o

KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPIS

Iv.1'1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalery podać informacje na temat udzięlaniazaliczek

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nię

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia ofeńy wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej

Nię

Złożenięoferty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złozeniem ofeńy zasadniczej:

Nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykopawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przęw idztana maksym al na l i czba uczestników umowy ramoweJ :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów:

lnformacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznYch:

Przewiduje się pobranie ze ńożonychkatalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego Systęmu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negociacie z

ogłoszeniem)Nie

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należywskazaćelementy,którychwańościbędąprzedmiotemaukcjielektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

NaleĄ podać, które infbrmacje zostaląudostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicmej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacje doty czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki' najakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczącewykorzystywanego sprzętu elęktroniczne go, rozwiązafl' i specyfikacji technicznych w zakresie

poŁączeń'.

Wymagania dotyczącerejestracji i idenĘfikacji rłykonawców w aukcji elektronicmej:

Informacje o liczbię etapów aukcji elektronicznej i czasię ich tr'wania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoŻy|tnowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :
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rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.z.l) Kryteria oceny ofeń:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria 7

3ena t0,00

Iermin płatności faktury Vatlrachunkt 10,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust. L ustawy Pzp (przetargnieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem' dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzięlęnia zamówienia na podstawie ofert wstępnychbezprzeprowadzęnia

negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacjenatemat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawilirozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jezeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązan:

Naleźy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Iv.3.3) Informacje na tepat pańnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie ofeĄ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja ęlęktroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania tęchnicme

urządzen informatycznych :

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określęnię minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoży\i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Tęrmin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zab ezpieczenia naleryte go wykonani a umowy :

lnformacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaó zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeni a zmian:.

L ' Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmtany umowy na warunkach określonych w projekcie umowy'

stanowiącym załączniknr 2 do SIWZ. 2" Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nięważności. 3. Na podstawie aft. I44 ust. l ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zama:wlający przewiduje możliwość

dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tręści ofeĄ Wykonawcy w zakresię wystąpienia zmiany przepisów

prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 4. Zmiany określone w ust. 2 zostaną wprowadzone na umoĘwowany wniosek

Wykonawcy w drodze aneksu do Umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, Że zmiana

stawki podatku VAT ma wpływ na cenę lub koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Zmiany nieistotne nie

wymagają anęksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby

którejkolwiek Ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób

upoważnionych do czynno ś ci zw iązany ch z r e alizacj ą przedmiotu Umowy "

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposótl udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv"6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data; 2017-08-18, godzina: 10:30,

Skrócenię terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówięnia (przetarg nieograniczony,

pr zetar g ograniczony, nego cj acj e z o głoszeniem) :

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.ó.3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofer1)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

Część nr: 1 Nazwa: Część 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakres, rodzaj i ilośc dostnv, usług lub robót budowlanych lttb określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugę lub roboty budowlane:Część l. Dostawa i wysadzenie podkładek oraz uzupełnienie zięmi w korytach

produkcyjnych. Rozpoczęcie produkcji matęriału sadzeniowegojabłoni i grusz na szkółce w Małym Lasku, która znajduje się

na tęrenie Magurskiego Parku przy drodze wojewódzkiej 992 pomiędzy Nowym Zmigrodem a Kątami. Prace mają polegać na

pr4,gotowaniu miejsca pod sadzenie poprzezodchwaszczenie i uzupełnienie brakującej ziemi w ilości min. 10 m3 zięmi

ogrodowej, którą dostarczy Wykonawca. Zieml,a ma zostać uzupełniona rÓwnomiemię w 3 korytach o wymiarach jednego

koryta 31m x l,l5m. W dalszej kolejności prace mają polegać na dostarczeniu i wysadzenie w przygotowane koryta

minimum 450 sztuk podkładek siewki antonówki i 50 sztuk podkładek gruszy kaukaskiej. Całość nasadzeń ma wykazywaó

pełną żywotność. Tęrmin wykonania tych prac to od l5.10.2017 . do l 5.11 .2017 r. 1) Parametry ziemi ogrodowej, na które

Wykonawca powinien dostarczyć zaŚwiadczenię od producenta zien-ri o spełnianiu poniższych zalęcęn. A. Ziemia

odchwaszczona i kompostowana o odczynie pH 5,5 _ 6,5. B. Zasobność w składniki organiczne powinna wynosić: azot

80-160 mgll, potas 150 -300 mg/l, wapń l500 - 2000 mgll, magnez 80 _ 120 mg/l, zasolenie 1,0 2,0 gll 2)Parametry

podkładek siewki antonówki oraz gruszy kaukaskiej, na które Wykonawca powinien przedstawiÓ cerlyfikat producenta. A.

WysokośÓ podkładki minimum 20 cm B. Grubość ołówka w najszerszym miejscu (średnica około 8 mm); C' określona

CZNIK I - IN
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przynależnośc gatunkowa; D. Brak chorób i szkodników.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3'

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 20 17- 1 0- 1 5

data zakonczenia: 20 1 7- I 1 - I 5

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium 7,naczenię

Cena 50,00

lermin płatności faktury Vat/rachunku +0,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówie nia (wielkość, zakres' rodzaj i ilość dostav, usług lub robót budowlctnych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:C zęśó 2" Zbior owoców śliw na tęrenie Magurskiego Parku Narodowego oraz w

otulinie Parku w ilości 30 kg,przekazanie zebranych nasion do wyłuszczenia oraz stratyfikacji.Zbiór owoców śliw w ilości

30 kg ma się odbywaó we wskazany ch przez Zamawiającego miejscach na terenie MPN lub otu|iny po uzyskaniu zgody

właścicięla gruntu w okresie od 2l .08.20 17 r. do 15. l 0.2017 r. owoce powinny być w pełnej dojrzałości, istnieje możliwość

zbioru spadów w ograniczonej ilości. owoce mają zostać w jak najszybszym czasie dostarczone po zbiorze do wyłuszczenia,

istnieje możliwość przekazywania materiału partiami. Pracownicy Magurskiego Parku Narodowego mogą nadzorować postęp

prac jak równiez udztelaÓ informacji na temat właściwego postępowania zmateriałęm nasiennym. Termin wykonania tych

prac to od 21.08.2017 r. do 15.10.2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3'

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wańośó bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:
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data zakończenia: 20 l 7- 1 0- 1 5

5) Kryteria oceny ofeń:
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6) TNFORMACJE DODATKOWE:

l
ZASTĘPCA ov#rronł

I

mgr inż. rh'k'

Kryterium Lnaczenię

'ęna 50,00

Ięrmin płatnoŚci faktury Vatlrachunkt {0,00
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