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Ogłoszenie

Numer

2021-10132-29863

Id

29863

Powstaje w kontekście projektu

PLSN.04.01.00-00-MECK/15 - INT162. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze 
przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Tytuł

INT162. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim 
obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im 
deutsch-polnischen Grenzgebiet

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach: 
1)�zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a)�wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczenie sądu, 
b)�wstrzymanie realizacji prac przez Zamawiającego,
c)�zmiany stanowiska właściciela gruntu – Starosty Pyrzyckiego mogące mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu realizacji umowy,
d)�odgórnie wprowadzonych obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19;
2)�innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były 
niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych 
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków 
atmosferycznych, albo technicznych (terenowych). Zmiany mogą polegać na wskazaniu powierzchni 
zamiennych lub ograniczeniu zakresu. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie 
zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do kwoty ustalonej w § 4 ust. 1 umowy;
3)�jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-01
1. SIWZ
2. SIWZ załącznik nr 1 - edytowalny
3. SIWZ załącznik nr 2 - edytowalny
4. SIWZ załącznik nr 3 - edytowalny
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-01

Data ostatniej zmiany

2021-02-01

Termin składania ofert

2021-02-23 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Federacja Zielonych "GAJA"
5 Lipca 45
70-374 Szczecin
NIP: 8521091280

Osoby do kontaktu

Agnieszka Plich
tel.: + 48 509 824 599
e-mail: agnieszka.plich@gajanet.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

VIIB rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie (...)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na 
części: 
VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022
VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022
IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022
w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze 
przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), 
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), zgodnie z poniższym opisem.

Zakres różni się w odniesieniu do każdego z obszarów (części zamówienia). Działania powinny być 
wykonane według wskazań i pod nadzorem Zamawiającego.
Szczegóły lokalizacji wykonania prac określają mapy w załącznikach nr 5a-5b do SIWZ. Pomocniczo 
na stronie internetowej http://gajanet.pl/zamowienia-publiczne/. Zamawiający udostępnia pliki KML 
zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie powierzchni. Do przeglądu ww. plików Oferenci mogą 
zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - przykładowo na stronie: 
https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ VIIB
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej 
(koszenia) na terenie rezerwatu przyrody Stary Przylep – fragmencie działki ewidencyjnej nr 701 
obręb Stary Przylep w gminie Warnice, woj. zachodniopomorskie, o łącznej powierzchni 1,40 ha 
(według powierzchni ewidencyjnej!). – skarpy o nachyleniu od 15 do 60°, od północy graniczące z 
gruntami ornymi. Gruntowa droga dojazdowa przylega do południowej części rezerwatu. Teren był 
regularnie, corocznie koszony od 8 lat. Działania realizowane zgodnie z treścią rozporządzenia Nr 
90/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody "Stary Przylep" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 1, 
poz. 2 ze zm.).
Zakres i sposób wykonania prac:
1)�ręczne koszenie muraw kserotermicznych w różnym stopniu zdegradowania, na wysokości 5-10 
cm (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub spalinową – bez użycia ciężkiego 
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sprzętu)  wraz ze zgrabieniem i usunięciem pokosu z wykoszonej powierzchni (nie dopuszczamy 
możliwości mulczowania) oraz jego zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie;
2)�coroczna powierzchnia zabiegów wynosi 1,40 ha - według załączonej mapy w załączniku nr 5 do 
SIWZ;
3)�przy realizacji prac Wykonawca będzie musiał posiłkować się GPS;
4)�realizacja koszenia: w terminie od dnia 01.09.2021 r. do 30 listopada 2021 r. oraz w terminie od 
01.09.2022 r. do 28 września 2022 r.;
5)�pozostałe warunki wykonania zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
SIWZ.

Kody CPV

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów
90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

pyrzycki

Gmina

Warnice

Miejscowość

Stary Przylep

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-09-01

Koniec realizacji

2021-11-30

Opis

VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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Etap 2

Początek realizacji

2022-09-01

Koniec realizacji

2022-09-28

Opis

VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 3

Początek realizacji

2021-09-01

Koniec realizacji

2021-11-30

Opis

VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 4

Początek realizacji

2022-09-01

Koniec realizacji

2022-09-28

Opis

VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022
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Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 5

Początek realizacji

2021-09-01

Koniec realizacji

2021-11-30

Opis

IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew  w latach 2021-2022

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 6

Początek realizacji

2022-09-01

Koniec realizacji

2022-09-28

Opis

IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie



Wygenerowano: 2021-02-01 15:25 Strona 7 / 16

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

INT162. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen…

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, 
dotyczące:
1)�posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku:
a)�w odniesieniu do usług koszenia muraw kserotermicznych (części VIIB i VIIIB) wykonawca 
winien wykazać posiadanie doświadczenia co najmniej trzech prac koszenia obszaru muraw 
kserotermicznych lub zbliżonych do nich zbiorowisk roślinnych występujących na skarpach, 
zboczach bądź wąwozach (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub 
spalinową – bez użycia ciężkiego sprzętu) o powierzchni przekraczającej 10 ha (łącznie), w tym 
co najmniej jednej z nich związanej także z ręcznym zgrabianiem i usuwaniem skoszonej biomasy 
z terenu prac - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu prac (wg załącznika nr 3 
do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca, oprócz wypełnienia 
załącznika nr 3 do SIWZ, nie jest zobowiązany do załączania potwierdzeń należytego wykonania 
usług, jeśli były one wykonane na rzecz Zamawiającego (dotyczy to również prac wykonywanych 
przez ewentualnego podwykonawcę);
b)�w odniesieniu do usług usuwania krzewów i nalotu (samosiejek) drzew (część IXB) wykonawca 
winien wykazać posiadanie doświadczenia co najmniej trzech prac usuwania krzewów i nalotu 
(samosiejek) drzew z obszaru muraw kserotermicznych lub zbliżonych do nich zbiorowisk roślinnych 
występujących na skarpach, zboczach bądź wąwozach o powierzchni przekraczającej 5 ha (łącznie), 
w tym co najmniej jednej z nich związanej także z ręcznym wynoszeniem i usuwaniem skoszonej 
biomasy z terenu prac - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert. Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu prac (wg załącznika nr 
3 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca, oprócz wypełnienia 
załącznika nr 3 do SIWZ, nie jest zobowiązany do załączania potwierdzeń należytego wykonania 
usług, jeśli były one wykonane na rzecz Zamawiającego (dotyczy to również prac wykonywanych 
przez ewentualnego podwykonawcę);

2)�znajomości terenu oraz warunków realizacji usługi – przed przystąpieniem do złożenia oferty 
Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa  w wizji lokalnej, w miejscu realizacji przedmiotu 
niniejszej usługi, celem okazania terenu. Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzenia ww. 
wizji w dniach: 09.02.2021 r. (wtorek) początek o godzinie 9:00 oraz 16.02.2021 r. (wtorek) 
początek o godzinie 9:00 – każdorazowo oględziny terenu rozpoczęte zostaną od rezerwatu 
„Brodogóry”, a następnie rezerwatu „Stary Przylep”.  Uczestnictwo w ww. wizji należy potwierdzić 
drogą e-mail: agnieszka.raclawska@gajanet.pl najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego 
wyjazd, z podaniem imiennego wykazu osób reprezentujących Wykonawcę. Z wizji lokalnej zostanie 
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sporządzony protokół, dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA: potencjalni Wykonawcy, którzy uczestniczyli w wizjach lokalnych w dniach 24.09.2020 r. 
bądź 25.09.2020 r. na potrzeby zamówienia Nr 587197-N-2020 z dnia 21.09.2020 r. lub uczestniczyli w 
wizjach lokalnych w dniu 05.10.2020 r. na potrzeby zamówienia Nr 591017-N-2020 z dnia 30.09.2020 
r. mają spełniony przedmiotowy warunek (nie wymaga się od nich ponownego uczestnictwa w wizji).

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia w wyznaczonym terminie –  weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy - 
załącznik nr 2 do SIWZ.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być udzielone, pod rygorem, nieważności, w postaci 
pisemnej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 pkt 1 – 3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczy każdego Wykonawcy oddzielnie.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena: Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
ilość uzyskanych punktów = (cena najniższa spośród badanych ofert/cena badanej oferty) x  100

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Część: 2

Tytuł części 2

VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie (...)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na 
części:
VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022
VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022
IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022
w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze 
przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), 
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), zgodnie z poniższym opisem.
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Zakres różni się w odniesieniu do każdego z obszarów (części zamówienia). Działania powinny być 
wykonane według wskazań i pod nadzorem Zamawiającego.
Szczegóły lokalizacji wykonania prac określają mapy w załącznikach nr 5a-5b do SIWZ. Pomocniczo 
na stronie internetowej http://gajanet.pl/zamowienia-publiczne/. Zamawiający udostępnia pliki KML 
zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie powierzchni. Do przeglądu ww. plików Oferenci mogą 
zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - przykładowo na stronie: 
https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ VIIIB
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej 
(koszenia) na terenie rezerwatu przyrody „Brodogóry” - fragmentów działek ewidencyjnych nr 
32/1, 32/4 obręb Grzędziec w gminie Warnice oraz nr 7 obręb Czernice w gminie Pyrzyce, woj. 
zachodniopomorskie o łącznej powierzchni 1,70 ha (według powierzchni ewidencyjnej!). Obszar 
tworzą skarpy o nachyleniu od 15° do 45° i wystawie południowo-zachodniej, od północy graniczące 
z gruntami ornymi. Gruntowe drogi dojazdowe przylegają wyłącznie do wschodniej i zachodniej 
części rezerwatu. Teren był regularnie, corocznie koszony od 8 lat. Działania realizowane zgodnie 
z treścią rozporządzenia Nr 91/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Brodogóry" (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.).
Zakres i sposób wykonania prac:
1) ręczne koszenie muraw kserotermicznych w różnym stopniu zdegradowania, na wysokości 5-10 
cm (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub spalinową – bez użycia ciężkiego 
sprzętu) wraz ze zgrabieniem i usunięciem pokosu z wykoszonej powierzchni (nie dopuszczamy 
możliwości mulczowania) oraz jego zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie;
2) coroczna powierzchnia zabiegów koszenia wynosi 1,70 ha - według załączonej mapy w załączniku 
nr 5;
3) realizacja koszenia: w terminie od dnia 01.09.2021 r. do 30 listopada 2021 r. oraz w terminie od 
01.09.2022 r. do 28 września 2022 r.,
4) przy realizacji prac Wykonawca będzie musiał posiłkować się GPS;
5) pozostałe warunki wykonania zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
SIWZ;
6) w trakcie koszenia na powierzchni wykonywane będą jednocześnie zabiegi usuwania krzewów i 
nalotu drzew (realizacja zadania opisanego w części IXB zamówienia). Od wykonawców wymagana 
jest współpraca w tym zakresie - mediatorem będzie upoważniony pracownik Federacji Zielonych 
„GAJA”.
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Kody CPV

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

pyrzycki

Gmina

Warnice

Miejscowość

Warnice

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena: Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
ilość uzyskanych punktów = (cena najniższa spośród badanych ofert/cena badanej oferty) x 100

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Część: 3

Tytuł części 3

IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i (...)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw 
kserotermicznych, z podziałem na poniższe części zamówienia: 
VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022
VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022
IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022
w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze 
przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), 
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), zgodnie z poniższym opisem.

Zakres różni się w odniesieniu do każdego z obszarów (części zamówienia). Działania powinny być 
wykonane według wskazań i pod nadzorem Zamawiającego.
Szczegóły lokalizacji wykonania prac określają mapy w załącznikach nr 5a-5b do niniejszego 
SIWZ. Pomocniczo na stronie internetowej http://gajanet.pl/zamowienia-publiczne/. Zamawiający 
udostępnia pliki KML zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie powierzchni. Do przeglądu 
ww. plików Oferenci mogą zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - 
przykładowo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ IXB
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony 
czynnej (usuwania odrośli krzewów i samosiejek drzew) na terenie rezerwatu przyrody „Brodogóry” 
- fragmentów działek ewidencyjnych nr 32/1, 32/4 obręb Grzędziec w gminie Warnice oraz 
nr 7 obręb Czernice w gminie  Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie o łącznej powierzchni 0,2 
ha(według powierzchni ewidencyjnej!). Obszar tworzą skarpy o nachyleniu od 15 do 45° i wystawie 
południowo-zachodniej, od północy graniczące z gruntami ornymi. Gruntowe drogi dojazdowe 
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przylegają wyłącznie do wschodniej i zachodniej części rezerwatu. Krzewy występują wyłącznie na 
obrzeżach muraw. Działania realizowane zgodnie z treścią rozporządzenia Nr 91/2007 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody "Brodogóry" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.).
Zakres i sposób wykonania prac:
1)�ręczna wycinka odrośli krzewów i nalotu (samosiejek) drzew (osobników występujących 
pojedynczo i w skupiskach) oraz karczowanie/wyrywanie ręczne najmłodszych osobników drzew 
i krzewów (w wieku poniżej 2 lat) z płatów muraw kserotermicznych w różnym stopniu 
zdegradowania, wraz z zebraniem i usunięciem biomasy z powierzchni zabiegów powierzchni oraz 
jej zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie. Usuwane będą osobniki drzew i 
krzewów dorastające do 1m wysokości;
2)�nachylenie terenu uniemożliwia prowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu 
ciężkiego;
3)�coroczna powierzchnia zabiegów usuwania krzewów wynosi 0,20 ha - według załączonej mapy w 
załączniku nr 5;
4)� realizacja zabiegów w terminie od dnia 01.09.2021 r. do 30 listopada 2021 r. oraz w terminie 
01.09.2022 r. do 28 września 2022 r.;
5)�usuwanie krzewów i nalotu drzew będzie się odbywało pod nadzorem ornitologicznym – 
zapewnionym przez Federację Zielonych „GAJA”;
6)�przy realizacji prac Wykonawca będzie musiał posiłkować się GPS;
7)�pozostałe warunki wykonania zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4;
8)�w trakcie usuwania krzewów i nalotu drzew na powierzchni wykonywane będą jednocześnie 
zabiegi koszenia muraw (realizacja zadania opisanego w części VIIIB zamówienia). Od wykonawców 
wymagana jest współpraca w tym zakresie - mediatorem będzie upoważniony pracownik Federacji 
Zielonych „GAJA”. 

Kody CPV

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów
90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

pyrzycki

Gmina

Warnice
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Miejscowość

Warnice

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena: Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
ilość uzyskanych punktów = (cena najniższa spośród badanych ofert/cena badanej oferty) x 100

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-01 - data opublikowania

-> 2021-02-23 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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-> 2021-09-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w 
ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...

2021-09-01 - Etap3 (początek): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w 
ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...
2021-09-01 - Etap5 (początek): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w 
ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...

-> 2021-11-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach 
realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...  / występuje płatność częściowa

2021-11-30 - Etap3 (koniec): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach 
realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...  / występuje płatność częściowa
2021-11-30 - Etap5 (koniec): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach 
realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...  / występuje płatność częściowa
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-> 2022-09-01 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w 
ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...

2022-09-01 - Etap4 (początek): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w 
ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...
2022-09-01 - Etap6 (początek): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w 
ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...

-> 2022-09-28 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach 
realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...  / występuje płatność częściowa

2022-09-28 - Etap4 (koniec): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach 
realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...  / występuje płatność częściowa
2022-09-28 - Etap6 (koniec): Usługa / Usługi inne / „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach 
realizacji projektu INT162” z podziałem na części: 
...  / występuje płatność częściowa


