
Gdańsk, 04.08.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji rozwoju UG 

W dniu 04.08.2017r. 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie 

oferty cenowej na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie 

Łąki w ramach realizowanego projektu „Koszenie Łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów  

w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

I. Opis przedmiotu zapytania 

Projekt obejmuje wykonanie prac z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki, 

typu koszenie, usunięcie drzew i krzewów. Łączna powierzchnia, na której planuje  

się przeprowadzenie prac wynosi 10,5 ha zgodnie z załączoną do zapytania tabelą (Załącznik nr 2) 

oraz mapą (Załącznik nr 3).  

 

Koszenie tych samych powierzchni ma odbyć się w ramach zamówienia dwukrotnie, w roku 2017 

oraz 2018, w okresie lato – jesień. 

 

Rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki położony jest w gminie Krokowa na terenie znajdującym  

się w zarządzie Nadleśnictwa Wejherowo, w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 54,70 ha (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  

z dnia 5 listopada 1959 r. - M.P. Nr 97 poz. 525). Przedmiotem ochrony rezerwatu są m.in. łąki 

zmiennowilgotne.  

 

Położenie rezerwatu Piaśnickie Łąki. 

 

 
 



 
 
Cel działań ochronnych 

W rezerwacie przyrody „Piaśnickie Łąki” jedną z najpilniejszych potrzeb związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego stanu ochrony łąk zmiennowilgotnych jest ich wykaszanie. Działania ochronne będą 

przeprowadzone w oparciu o plan ochrony dla rezerwatu (rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Piaśnickie 

Łąki - Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 Nr 12 poz. 243). 

 

Warunki wykonywania prac: 

1) Termin wykonania prac w okresie lato-jesień: 

a. Etap nr 1 od sierpnia 2017 r. do 15.10.2017 r. 

b. Etap nr 2 od 16.08.2018 r. do 15.10.2018 r. 

2) Poziom wód w rezerwacie zależny jest od zasięgu cofki morza Bałtyckiego. 

W okresie letnim obiekt jest wyraźnie przesuszony, brak zagrożenia podtopieniami. Nie 

wykluczony utrudniony dostęp do powierzchni w okresie jesiennym. 

3) Na obszarze działań tj. wydzieleń leśnych 1 i 2 (działki ewidencyjne nr 1/2, 2/3 obr. Żarnowiec) 

zabiegi należy przeprowadzać - ręcznie przy użyciu kosy spalinowej lub przy użyciu innego 

sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę. Możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych z uwzględnieniem warunków terenowych i siedliskowych, pod warunkiem 

dopuszczenia go do użycia przez Zamawiającego.  

4) Rozmieszczenie trzciny na powierzchni przeznaczonej do wykoszenia jest nierównomierne. 

Na prośbę Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do granicy powierzchni koszonej 

Zamawiający może oznakować je w terenie. 

PRZY WYKONYWANIU PRAC NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:  



1) Wykaszanie i odkrzaczanie (w tym usuwanie nalotów drzew) należy wykonywać do ściany 

lasu (wyznaczają ją stare drzewa). W przypadku wątpliwości należy kontaktować się  

z Zamawiającym. Miejscami w rezerwacie, w skupiskach, na powierzchniach objętych 

działaniami występuje gatunek krzewu podlegający ochronie - woskownica europejska 

Myrica gale. Nie należy jej wycinać! Zamawiający może ten gatunek wskazać w terenie na 

życzenie Wykonawcy. 

2) Krzewy i drzewa należy wycinać na równi z powierzchnią gruntu, nie pozostawiając 

wystających karp, z których mogą rozwijać się odrośla. 

3) Biomasę - trzcinę wywieźć poza rezerwat i zagospodarować we własnym zakresie.  

4) Biomasę powstałą w wyniku wycinki drzew należy pozostawić w rezerwacie. Większe 

drzewa (wskazane przez Zamawiającego) poprzecinać na kilka części. Wszystkie wycięte 

drzewa należy przenieść poza obszar łąk trzęślicowych i terenów otwartych powstałych po 

koszeniu do przyległych płatów lasu i tam pozostawić do naturalnego rozkładu.  

5) Biomasę powstałą w wyniku wycinki krzewów należy zagospodarować we własnym zakresie 

i wywieźć poza rezerwat. 

6) Usunięcie wyciętej biomasy wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac jest 

obowiązkiem Wykonawcy. Usunięcie biomasy należy wykonać bezpośrednio po ścięciu.  

7) Podczas wynoszenia pokosu należy przemieszczać się wyznaczonymi ścieżkami pieszo lub 

przy braku takiej możliwości wykorzystywać sprzęt dopuszczony przez Zamawiającego np. 

traktor z szerokimi oponami zmniejszający nacisk kół na podłoże lub pojazd na gąsienicach.  

8) Wielkość powierzchni do wykaszania przy wyschniętym korycie Starej Piaśnicy (część 

zachodnia rezerwatu) zależna od aktualnego poziomu wód. Przed podjęciem prac  

w biochorach: 5,14,16,21 (część zachodnia rezerwatu) zakres wycinki należy ustalić  

w terenie z Zamawiającym. 

9) Dostęp do rezerwatu utrudniony ze względu na brak bezpośrednich dróg dojazdowych do 

obiektu i jego graniczenie z działką prywatną od strony południowej. Rozwiązaniem jest 

wywiezienie biomasy na stronę zachodnią rezerwatu (bliżej koryta Starej Piaśnicy),  

a następnie transport po wale znajdującym się w zarządzie Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Gdańsku – zgoda powinna zostać uzyskana przez Wykonawcę we własnym 

zakresie.  

Zakres prac 

Wykaszanie łąk oraz usuwanie drzew i krzewów, w tym ich odrośli będzie odbywało się w obrębie 

całego rezerwatu na rozproszonych powierzchniach. Część rezerwatu porośnięta jest trzciną oraz 

zaroślami wierzbowymi, brzozowymi, olszowymi i kruszyną. Są to gatunki, które negatywnie 

wpływają na chronioną szatę roślinną i muszą być eliminowane. Miejscami na powierzchniach 

otwartych, jak np. powierzchnia nr 21, prawie nie występują drzewa, a zabiegi ochronne skupiają się 

głównie na wykaszaniu trzciny, szczególnie na granicy lasu i łąk.  

 

Wykonawca może we własnym zakresie pozyskać zgodę właściciela terenu na przejazd 

umożliwiający wykonanie ww. prac. Niniejsze zgody przedłoży Zamawiającemu w terminie do 

podpisania umowy.  

 



UWAGA: Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie prac. Usunięcie 

odpadów i ich unieszkodliwienie są z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

KOSZTY ZUTYLIZOWANIA UZYSKANYCH ODPADÓW LEŻĄ PO STRONIE WYKONAWCY. 

 

Kontrola jakości wykonywanych prac: 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót: 

1. Sprawdzenie wykonania prac polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez 

przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac będą wydawali polecenia  

i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac. 

 

II. Część formalna 

1. Kryteria wyboru: 

a) Najniższa cena – 100% 

 

2. Warunek udziału w posteępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadający stosowne doświadczenie: 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia,  

to taki, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych realizuje należycie: 

Co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem co najmniej wykaszanie łąk  

w przyrodniczym obszarze chronionym o łącznej wartości 30.000,00 zł brutto. 

Wykonawca na dowód spełnienia warunku udziału w zapytaniu, przedstawi w ofercie stosowne 

referencje, zaświadczenia itp. wystawione przez podmioty, dla których usługi te zostały 

wykonane bez zastrzeżeń. 

 

3. Wymogi formalne: zawarcie umowy. 

 

4. Forma płatności: Zamawiający przewiduje płatność dwukrotną, za wykonanie prac w roku 2017 

oraz 2018 w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury VAT za wykonanie danego etapu zamówienia. Wykonanie prac zostanie stwierdzone 

protokołem. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie 

elementy realizacji zamówienia. 

 

5. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do: 

a) wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Fundacji; 

b) uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie; 

c) uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego; 

d) zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.  

O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 



do których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania 

ofertowego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną 

informację na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. 

e) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną; 

f) zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

6. Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: 

pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7. Zmawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

a) przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji 

projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji 

dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę, jak 

i decyzjami instytucji zarządzającej terenem, 

b) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych 

warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy itp.) nie 

pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: 

trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki 

meteorologiczne oraz działania przyrody, stan zdrowia zwierząt, itp.) niezależnych od 

Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec 

przedłużeniu o czas trwania okoliczności, 

c) w przypadku pojawienia się na terenie objętym pracami zwierząt/organizmów chronionych 

lub cennych przyrodniczo, dla których prace założone w projekcie oraz obecność ludzi  

i urządzeń mechanicznych stanowią zagrożenie, termin realizowanych prac lub ich metoda 

oraz rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie (co może mieć bezpośredni wpływ na 

terminowe wykonanie prac), 

d) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany 

regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym, najpóźniej do dnia 

11.08.2017r. do godz. 12.00 w jeden z wymienionych sposobów: 

1) przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1a,  

80-952 Gdańsk, 

2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 1a, 

80-952 Gdańsk 

 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, 

godziny pracy 07:30 do 15.30 

 

Kontakt: tel. 58/523-33-73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 

mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl


Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

 
……………………………………………… 

     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

           Adres 

 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A 

80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony  

w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki w ramach realizowanego projektu „Koszenie Łąk oraz 

usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki” dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

 

Cena za realizację poszczególnych części zamówienia wynosi: 

1) etap nr 1 - prace w roku 2017 

……………………….…………………………… zł brutto,  

słownie brutto …………………………………………………….…….złotych, 

 

2) etap nr 2 - prace w roku 2018 

……………………….…………………………… zł brutto,  

słownie brutto …………………………………………………….…….złotych, 

 

Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi: 

 

……………………………………………………….. zł netto,  

……………………….…………………………… zł brutto,  

słownie brutto …………………………………………………….…….złotych, 



 

Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena jako cena ryczałtowa została prawidłowo 

skalkulowana i obejmuje wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu i utylizacji. 

 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 

 

 

 

                                      ………………………………………………………… 
                                                               Pieczątka i podpis oferenta 
 



Załącznik nr 2 – Tabela powierzchni 
 

Nr 
pow. 

Powierz
chnia 
(ha) 

Opis 
Przeprowadzone 

działania Działania do wykonania 

5 0,12 
Powierzchnia przy starym 
korycie Piaśnicy  

Nie wykaszane 

Wykaszanie 

Usuwanie pojedynczych krzewów wierzb 

- (2-3 szt.) 

6 0,54 

Na obrzeżach o dł. ok. 60 m 
pas topoli osiki o wys. ok. 4-5 
m. Niewielka enklawa topoli 
osiki 
o dużym zagęszczeniu 
w cz. zachodniej.  
Powierzchnia opanowana 
przez krzewy jeżyny 
(ok. 50 % powierzchni). 

Nie wykaszane 

Usunąć jeżyny, pozostawić starsze 

drzewa, następnie całość wykosić. 

Połączyć powierzchnię odkrzaczaną 

z powierzchnią otwartą przy tymczasowej 

drodze do wywozu biomasy 

Usunąć topole osiki - masa do usunięcia 

ok. 40 m3 

8 0,04 
Powierzchnia przy brzegach 
Piaśnicy 

Nie wykaszane 

Wykaszanie 

Do usunięcia pojedyncze odrośla drzew 

i krzewów, utworzyć otwartą 

powierzchnię 

9 1,33 
Mozaika łąk 
zmiennowilgotnych 
i turzycowisk 

Wykaszanie - 
2016 

Wykaszanie 

Do usunięcia pojedyncze krzewy wierzb. 

Pozostawić rosnący pośrodku 

turzycowiska dąb oraz występujące na 

powierzchni pojedyncze krzewy 

woskownicy europejskiej. 

10 0,24 
Obniżenie terenu 
opanowane przez trzcinę 

Wykaszanie - 
2016 

Wykaszanie 

W części płn-zach. zwarte wierzby 

i pojedyncze brzozy o wys. ok. 4-6 m 

11 0,31 
Łąka trzęślicowa obecnie 
zarośnięta trzcinami 

Nie wykaszane Koszenie i usuwanie pojedynczych kęp 

krzewów i drzew 

12 0,11 Śródleśna polana Nie wykaszane Koszenie i usuwanie pojedynczych kęp 

krzewów i drzew 

13 0,93 

Niewielkie śródleśne polany. 

Krzewy stanowią ok. 10 % 
całkowitej powierzchni. 
W części płd. i zach. liczne 
krzewy woskownicy 
europejskiej 

Wykaszanie, 
odkrzaczanie  - 
2016 

Wykaszanie trzciny. Pozostawić krzewy 

woskownicy 

Usuwanie krzewów 

Wycinka drzew (brzoza, sosna). Niektóre 

z drzew są powalone - należy je 

poprzecinać i wynieść poza powierzchnię 

otwartą do lasu. Powinno się utworzyć 

korytarz do powierzchni 9. 

Masa do usunięcia - ok. 52 m3 

Pozostawić stare drzewa. 



14 0,83 
Trzcina częściowo w starym 
korycie Piaśnicy 

Nie wykaszane 

Wielkość powierzchni do wykoszenia 

zależna od aktualnych warunków 

wodnych. Fragm. płd-wsch. kosić do 

drogi do wywozu biomasy 

Usunąć pojedyncze kępy wierzb.  

16 0,31 
Brzeżne partie łąk, zatoczki 
łąk wcinające się w las 

Wykaszanie, 
odkrzaczanie  - 
2016 

Wykaszanie i wycinka odrośli drzew  

18 2,20 
Silnie zarośnięta łąka z 
kępami wierzb (ok. 30 % 
powierzchni) 

Nie wykaszane 

Wykaszanie 

Wycinka krzewów, również na obrzeżach 

lasu do granic drzewostanu 

21 3,59 

Obniżenie łączące St. 
Piaśnicę z Piaśnicą, otwarte 
przestrzenie. 

Wierzba występuje na ok. 
20% powierzchni, miejscami 
topola osika (wys. do 0,5 m) 

Odkrzaczanie, 
wykaszanie - 
2016 

Wykaszanie 

Usunąć wszystkie krzewy, pozostawiając 

powierzchnię otwartą 

Razem ok. 10,5 ha 

 



Załącznik nr 3 – Mapa powierzchni 
 

 


