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OGŁOSZENIE 
BURMISTRZ  GMINY  CHOJNA  

74-500 Chojna ul. Jagiellońska 4  
 tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17 

www.Chojna.pl 

Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY 
   o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO  
 Podstawą prawną udzielenia zamówienia publicznego jest Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi 
zmianami). 
 

CPV 74252100-1 Usługi zagospodarowania terenów zielonych. 
 

na: Wykonanie robót rewitalizacyjnych parku dworskiego w Naroście 
Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Sekcji 
Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) 
Realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 „ 
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, o nazwie: 
„Rewitalizacja parku dworskiego w Naroście”, nr projektu :SPO-ROL/W/I/2.3/79/05 Nr 
umowy o dofinansowanie  61412—UM5600063/05 zawartej w dniu 14 grudnia 2005 r  
 
Zamówienie obejmuje:  

1. Etap I    : Zieleń - prace w drzewostanie 
(Przeprowadzenie cięć sanitarnych w celu poprawy stanu zdrowotnego, oraz cięć 
formujących w celu kształtowania prawidłowych koron drzew i krzewów wskazaniu 
gatunków drzew i krzewów chronionych oraz obcego pochodzenia) 

2. Etap II   : Alejki i schody oraz mała architektura 
(Ustawienie obrzeży trawnikowych wzdłuż nowej alejki, Wykonanie alejki żwirowej o gr. 5 
cm, Wykonanie stopni na nowej alejce z podstopnicami z obrzeży, schody wykonywane bez 
podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży 
trawnikowych, Naprawa dróg gruntowych wykonanie ręcznie gruntem rodzimym, Zakup i 
montaż ławostołów (Stół + ławki), Zakup i montaż tablicy informacyjnej, Zakup i montaż 
koszy na śmieci) 
 
Nadzór autorski nad powyższymi pracami związanymi z robotami rewitalizacyjnymi parku 
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dworskiego w Naroście prowadzi pani mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzata Haas-Nogal. 
 
Udział w postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:  
1  Są niewykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 
2. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  
3. Spełniają wymagania zawarte w §8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 
2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579), które brzmi: „Pracami 
konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, 
uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju 
zorganizowanej zieleni zabytkowej mogą kierować osoby, które posiadają tytuł zawodowy 
magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym 
zakresie, oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę 
zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków”) lub spełniają wymagania 
zawarte w §8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579)które brzmi: ” Prace o charakterze 
technicznym w zakresie, o którym mowa w ust.3, mogą być prowadzone przez osoby, które 
posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyły co najmniej 12 
miesięczna praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków”). 
4. Spełniają wymagania zawarte w  §13 ww. Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 
czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579). 
Termin realizacji zamówienia:  

Etap I: Od 19.02. 2008r.  do 10.03.2008r. 
Etap II: Od 11.03.2008r.  do 31.03.2008r. 
 
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

• zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z 
uiszczaniem podatków (z datą po 01 grudnia 2007r.), 

• zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 
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społeczne, (z datą po 01 grudnia 2007r.), 
• zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że oferent jest uprawniony 

do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania 
Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące 
osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. 
W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie 
umowy spółki, 

• zaparafowany projekt umowy- załącznik nr 8 do SIWZ. 
• oświadczenie o związaniu z ofertą do dnia  25 lutego 2008 r. załącznik nr 7 do 

SIWZ. 
• Cennik na etap I i II z wyszczególnieniem cen netto i brutto-  załącznik nr 5 do 

SIWZ. 
 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest P.O. 
Naczelnika wydziału BGK – Jarosław Kiepura  lub Referent – Krzysztof Będkowski  tel. 
(091) 414-14-85, 414-10-35, fax (091) 414-11-17, pokój nr 17 lub 18 (I piętro) w godz. od 8oo 
– 14oo, w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, Email: 
BKM@Chojna.pl 
Ustala sie wadium w wysokości - 3000,00 zł. (słownie : trzy tysiące  złotych 00/100), które 
należy wnieść do dnia 28.02.2008r. do godz. 10 00 w kasie urzędu lub przekazem na konto 
Urzędu Miejskiego w Chojnie: Bank Spółdzielczy Nr 30 9370 0007 0000 0664 2000 0002  
 Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można 
odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 18, odpłatnie za kwotę 20 zł  + 
VAT wpłaconą w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub na konto w BS w Chojnie Nr 30 
9370 0007 0000 0664 2000 0002 lub za zaliczeniem pocztowym (20 zł+ VAT + koszt 
przesyłki) lub bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej www.bip.Chojna.pl 

Ofertę opakowaną i oznaczoną napisem: „Wykonanie robót rewitalizacyjnych parku 
dworskiego w Naroście” nie otwierać do dnia 28.02.2008r. do godz. 1030 należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 18 lutego 
2008 r. do godz. 1000.  

Zamawiający otworzy oferty w dniu 18 luty 2008 r. godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w 
Chojnie; ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 12. 
Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej, składania ofert wariantowych, ani ofert 
częściowych. Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie dopuszcza umów ramowych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w 
walutach obcych. 

 

Termin związania z ofertą do dnia 25 lutego 2008 r.    
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Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
       W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 
punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie  
z formułą: 

We = pktx100
oferty Cena

minimalna Cena  

 
 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska 
największą ilość punktów. 
 
                                                                           

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chojna dn.11.02.2008r.                      BURMISTRZ 
                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                          Adam Fedorowicz 
 


