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woF.2300.15.2014.MDS
Białystok%majaŻOI4 r.

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dn.29.01,Ż004 r,

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz,907 z późn. zm.)

Regionalna Dyrekcja ochrony Srodowiska przystąpiła do rea|izacji projektu pn.:

,,ochrona siedlisk i ostoi bobra europejskiego _ podjęcię działan pilotazowych związanych z
zabezpieczęniem wybranych stawów hodowlanych", Zakwalifikowanego do dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W
ramach powyzszego projektu planuje się między innymi zakup materiałów zabezpieczających
przed szkodami powodowanymi działalnością bobra europejskiego: sitaki i słupków
ogrodzeniowych.

W związku z powyższym Zaplaszam do złożęnta oferty cenowej na dostawę siatki i
słupków o grodzeniolvych.

1. Prowadzący rozpoznanie: Regionalna Dyrekcja ochrony Srodowiska w Białymstoku, ul'
Dojlidy Fabryczne ?3, 1,5-554 Białystok

2' określenie przedmiotu rozpoznania: zakup materiałów zabezpieczających przed
szkodami vłyrządzanymi ptzez bobry w postaci:

a) 2700 mb nowej siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 3,5 _ 4,0 mm, bez
powlekania, o wysokości 2 m otaz oczku o wymiarach 50x50 mm;

b) 800 mb nowej siatki ogrodzeniowej ocyŃowanej powlekanej PCV 2,513,6, o

wysokości 1,5 m oraz oczku o wymiarach 50x50 mm,
c) 910 sztuk słupkow ogrodzenio!\Ych ocyŃowanych o długości 2,5 m, średnicy 42 mm

i ściance 1,5 mm.

Zamawiający wymaga, aby dostawca udzielił gwarancji jakości na:

1) dostarczoną siatkę na okres co najmniej 24 miesięcy |icząc od dnia podpisania
protokołu odbioru;

2) dostarczone słupki na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru.

Zakupione materiały powinny byÓ przechowywane ptzez Wykonawcę w promieniu 50 km
od siedziby RDOS w Białymstoku do czasuich odbioru, tj.: od dnia 16 częrwca2014 do 18

sierpnia 2014 r. Zamawiający wymaga' aby mateńał był podzielony na 4 partte. Wielkość
partit Zamawiający poda Wykonawcy w tęrminie do dnia 9.06.Ż014r.

3. Wymagany tęrmin realizacji przedmiotu tozpoznania: od dnia 16 częrwca 2014 do 18

sierpnia 2014 r.

4. Kryterium wyboru: l00oń cena,

5. Wymagania' jakie powinni spełniaó wykonawcy w zakresie dokumentów lub
oświadczeń: do udziału w zamówieniu mogą ptzystąpić Wykonawcy, ktorzy w okresię
ostatnich 3latprzed terminem złoŻęnta oferly cenowej wykonali co najmniej 1 dostawę
siatki ogrodzeniowej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto lub co najmniej 2
dostawy o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, na potwierdzenie czego
składają oni wykaz potwierdzający wykonanie wymaganych dostaw z podaniem ich



waftości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwykorzystaniem załącznlka nr 1 do

r ozp o znania c enowe go).

6. Wzor umowy lub istotne postanowienia umowy (zał nr 2 do zaproszenia).

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:

W kwestiach proceduralnych: Pani Magdalena Denis-Szymczuk, tel. 85 7406981 wew.

1 8, e'mail : mdenis-sąrmczuk@rdos. gov.pl

W kwestiach merytorycznych: Pan Grzegorz Piekarski, tel. 85 7406981wew. 3i, e'mail:
gpiekarski@rdos. gov.pl

7. Sposob przygotowanta zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznanta: ofertę cenową

należy złoŻyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upowaznioną do

reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzęZ złożenl'e w pok. Nr 2,

drogą pocztową/faksem/e'mailem* na adres: Regionalna Dyrekcja ochrony Srodowiska
w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, nr faksu (085) 740 69 8Ż,

e-mail : biuro.bialystok@rdos. gov.pl

8. Termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową na|eźry z|ożyć
do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 15.00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatkow
publicznych o wartości nieprzekracza1ącej równowartości kwoty określonej w aft. 4 pkt 8

ustawy z 29.01'.2004 r. Prawo zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji ochrony
Srodowiska w Białymstoku.

(podpis zamaw iaj qc e go)

Zał':
1) wzór wykazu wykonanych dostaw
2) wzór umowy
3) formularz oferty cenowej

Niniejsze rozpoznanie cenowe nie stanowi zobowiqzania
Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Białymstoku do zawarcia umowy

* niepotrzebne skreślić
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