
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-05, fax (015) 864-83-04

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie przez  biegłego  specjalistę  z  zakresu  leśnictwa  opinii  określającej  charakter
drzewostanu, porastającego teren nieruchomości o nr ewid. 910/3, obręb Grzybów, gmina
Staszów, w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej”

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  wykonaniu  opinii  określającej charakter
drzewostanu, porastającego teren nieruchomości o nr ewid. 910/3, obręb Grzybów, gmina Staszów,
w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej.

Opracowanie powinno określać, czy drzewostan porastający nieruchomość o nr ewid. 910/3, obręb
ewid. Grzybów jest lasem, zgodnie z zapisami art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.), z uwzględnieniem wszystkich elementów przyrody ożywionej
i nieożywionej, decydujących o charakterze zadrzewienia.

Opinia  winna  być  sporządzona  w  3  egzemplarzach  w wersji  papierowej  oraz  w  wersji
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf  i doc. 

Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie czynności, niezbędnych do sporządzenia opinii tj.:
a) dojazd na teren nieruchomości o nr ewid. 910/3, obręb ewid. Grzybów, gmina Staszów;
b) przygotowanie terenu do wykonania opinii (w przypadku gdy Wykonawca uzna, iż jest

to niezbędne, m.in. w przypadku wykonywania odkrywek glebowych);
c) pobranie materiałów dowodowych niezbędnych do wykonania opinii (w przypadku gdy

Wykonawca uzna, iż jest to niezbędne, m.in. pobieranie próbek gleby);
d) sporządzenie  dokumentacji  fotograficznej,  przedstawiającej  elementy  przyrodnicze,

decydujące  o  charakterze  zadrzewienia  (dokumentacja  roślin  wskaźnikowych  runa,
warstwowej budowy drzewostanu itp.).

Wyposażenie w sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania usługi zabezpieczy Wykonawca.

CPV  71319000-7 Usługi biegłych
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2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 9 lub telefonicznie
pod numerem tel. 15 864 83 44 lub 15 864 83 47.

          
 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:                                                            

- Jarosław Glibowski  -  Kierownik Wydziału IKOŚ   
- Arleta Gąsior – podinspektor w Wydziale IKOŚ

            
3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  nieprzekraczający 30 dni od dnia podpisania umowy  

4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy dysponują osobami posiadającymi
uprawnienia biegłego sądowego z zakresu leśnictwa, ustanowionego przy sądzie okręgowym, zgodnie
z  Rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  24  stycznia  2005  roku  w  sprawie  biegłych
sądowych (Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133).

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-83-04
w terminie do dnia 25  września 2015 r. do godz. 1500 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na dole strony
zaproszenia.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

 Staszów, dnia 17.09.2015 r.        Z up. BURMISTRZA  
                                                                                                                Dr Ewa Kondek

                   Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
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