
WÓJT GMINY SANOK 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO

1. Nazwa i adres zamawiającej.
Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, pow. sanocki, 
tel. 0-13-4656552,    fax: 013-4656553,
http://www.gmina.sanok.com.pl/bip , e-mail: rg@gminasanok.pl
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 

      60 000 EURO.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.sanok.com.pl/bip 

4. Opis przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 
dla lasów we władaniu Gminy Sanok na łącznej powierzchni 1920  ha według danych 
zawartych w operacie ewidencji gruntów na dzień 31.12.2006 r. położonych 
w miejscowościach: Bykowce, Czerteż,  Dębna, Dobra, Hłomcza, Jurowce, 
Kostarowce, Lalin, Łodzina, Markowce, Międzybródź, Mrzygłód, Pakoszówka, 
Pisarowce, Płowce, Prusiek, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Srogów Górny, 
Strachocina, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie, Zabłotce, 
Załuż.

 
Zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia.
Od daty podpisania umowy do 31.10.2007 r. – poprzez złożenie w siedzibie   
Zamawiającej czystopisów kompletu dokumentów, wraz z pozytywna opinią 
właściwego terytorialnie Nadleśniczego.
  
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu o udzieleniu zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

7.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. 
zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 
2 tej ustawy.
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7.2 W ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania) 
samodzielnie wykonali 2 prace zbliżone do przedmiotu zamówienia, np. plany 
urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu, dla 
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz dla jednostek Lasów 
Państwowych – w tym przynajmniej jedna z prac na powierzchni co najmniej 300 ha. 

8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiająca nie wymaga wadium.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena koszt - 100 %

10.Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatny) 
można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Sanok, pokój nr 510, lub może być 
przesłany pocztą.
W przypadku pobrania SIWZ ze stron internetowych prosi się o wysłanie 
potwierdzenia na adres zamawiającej ze wskazaniem przedmiotu zamówienia.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

− w sprawach merytorycznych – Pani Joanna Taraban - tel. 013-46-565-52, 
rg@gminasanok.pl, pok. 510 w godz. 7.30-14.30, 

− w sprawach proceduralnych – Pan Łukasz Mendyka – tel. 013-46-565-83, 
gk@gminasanok.pl, pok. 501, w godz. 8.00-15.00. 

11. Miejsce składania i otwierania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23,
 w Sekretariacie (pokój 201 – II piętro), w zaklejonych kopertach lub opakowaniach. 
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić:
- nazwę i adres Zamawiającej:
Gmina Sanok, 38-500 Sanok,
 ul. Kościuszki 23, oraz opis: Przetarg – „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu”.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a 
ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

Termin składania ofert upływa dnia 5 kwietnia 2007r. o godzinie 1000. 
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2007r. o godzinie 1030 w siedzibie 
Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, pokój numer 303 (sala narad III piętro).
 
12. Termin związania z ofertą: 
 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Sanok, 27. 03. 2007 r.
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