Białystok, dn. 3.09.2013 r.
Znak sprawy: 4/2013/H

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1. Zamawiający:
Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, NIP 542 295 22 34
2. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony – podstawa prawna postępowania: art. 70¹, 70³ – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
3. Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.fzpp.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
prowadzenie wypasu owiec w systemie kwaterowym na obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach”
PLH200015 w ramach projektu „Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000
Murawy w Haćkach”, umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr umowy 500/2013/Wn10/OP-WK/PS. Lokalizacja obszaru świadczenia usług: województwo podlaskie, gmina Bielsk Podlaski,
miejscowości Haćki i Hryniewicze Duże.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie 2 części zamówienia:
a) wypas owiec w okolicach wsi Haćki,
b) wypas owiec w okolicach wsi Hryniewicze Duże.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego
sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
5. Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2013 – październik 2014
6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
b) dysponują lub będą dysponować w chwili wykonania zamówienia odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty, tj.:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Terminy wystawienia tych dokumentów powinny być
analogiczne jak w przypadku dokumentów określonych w lit. b).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie
powinno być wydane w terminach określonych powyżej dla dokumentów wymienionych w lit. b).
W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum),
przedsiębiorcy składają oddzielnie dokumenty wymienione w lit. b).
7. Zamawiający ponadto wymaga złożenia następujących dokumentów:
a) wypełniony formularz ofertowy;
b) dokument stwierdzający ustanowienie przez podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, np.
umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie);
c) pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania kserokopii dokumentów za zgodność
z oryginałem (jeżeli dotyczy).
8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Fundacji Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, w terminie
najpóźniej do dnia 11.09.2013 r., do godz. 12:00.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, w dniu 11.09.2013 r.
o godz. 12:30.
10. Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100 %.
11. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia składania ofert.
12. Pytania i wątpliwości można zgłaszać do Zamawiającego pod adres e-mail: akasjaniuk@fzpp.pl lub
faksem pod numer: (85) 7412113.
13. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami może zostać przekazana nieodpłatnie na
wniosek przesłany pod adres e-mail: akasjaniuk@fzpp.pl lub faksem pod numer: (85) 74 12 113.

………………………………………………………
Zarząd Fundacji Zielone Płuca Polski

