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Bolesławiec, 29.06.2021 r. 

Zn. spr. SA.270.45.2021 
 
 

Zaproszenie do zło żenia oferty  
 
 

1.  Zamawiaj ący : Nadleśnictwo Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A,  59-700 
Bolesławiec działając w trybie zaproszenia do składania ofert zaprasza do 
złożenia oferty na wykonanie zadania :,,Konserwacja dróg leśnych i  dojazdów 
pożarowych w Nadleśnictwie Bolesławiec w 2021r. II” 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania 
pn. ,,Konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie 
Bolesławiec w 2021r. II” 

 
Wszystkie roboty  realizowane będą na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec (w 
promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego) w oparciu o każdorazowe zlecenie 
(nie więcej niż 6 zleceń) wystawiane przez Zamawiającego (zawierające  
szczegóły  dotyczące  lokalizacji,  przedmiaru  robót,  rodzaju materiałów oraz 
terminu wykonania). Każdorazowe zlecenie obejmowało będzie odcinek drogi 
leśnej lub dojazdu pożarowego od długości od 0,1 km do 3 km. 

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
realizacji n/w robót budowlanych: 

 
1) Uzupełnienie ubytków, kolein i dołów przy u życiu kruszywa naturalnego (pospółki 

piaskowo- żwirowej). 
 
Przedmiotowe roboty realizowane będą na drogach o konstrukcji i nawierzchni 
mieszanej (grunt naturalny, piasek, żwir, kruszywo bazaltowe, gruz ceglany) 
 
Pospółka jest materiałem Zamawiającego. Materiał składowany jest w leśnictwie 
Daniel oddz. 141. Średnia odległość od miejsca składowania do miejsca realizacji 
robót określonego w zleceniu wynosi 10 km.  
 
Średnia głębokość ubytków, kolein i dołów wynosi 15 cm. 
Łączna orientacyjna  powierzchnia obejmująca zakres robót to  ok.1500 m2. 
Przewidywana ilość materiału do wbudowania to 225 m3. 
 
Zakres robót: 

• Oczyszczenie  ubytków, kolein i dołów (wypchnięcie luźnej ziemi i  błota, 
opuszczenie wody, usunięcie gałęzi  itp.); 

• Załadunek i dowóz pospółki na miejsce realizacji robót; 
• Zasypanie ubytków, kolein i dołów oraz wyprofilowanie i zagęszczenie 

materiału. W przypadku uzupełnienia miejsc o głębokości większej niż 15 
cm, zagęszczenie należy wykonać warstwami o gr. nie większej niż 15 cm. 
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Roboty należy wykonać przy użyciu spycharki (lub równiarki drogowej) oraz walca 
o masie min 7 t.  

 
2) Uzupełnienie ubytków, kolein i dołów przy u życiu kruszywa łamanego 

(mieszanki bazaltowej frakcji 0-31,5 mm). 
 
Przedmiotowe roboty realizowane będą na drogach o konstrukcji i nawierzchni 
mieszanej (grunt naturalny, piasek, żwir, kruszywo bazaltowe, gruz ceglany) 
 
Mieszanka bazaltowa frakcji 0-31,5 mm jest materiałem Wykonawcy. Zakup 
materiału Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty. 
 
Średnia głębokość ubytków, kolein i dołów wynosi 10 cm. 
Łączna orientacyjna powierzchnia obejmująca zakres robót to  ok. 3000 m2. 
Przewidywana ilość materiału do wbudowania to 300 m3. 
 
Zakres robót: 

• Oczyszczenie  ubytków, kolein i dołów (wypchnięcie luźnej ziemi i  błota, 
opuszczenie wody, usunięcie gałęzi  itp.); 

• Zakup, załadunek i dowóz kruszywa na miejsce realizacji robót; 
• Zasypanie ubytków, kolein i dołów oraz wyprofilowanie i zagęszczenie 

materiału. W przypadku uzupełnienia miejsc o głębokości większej niż 10 
cm, zagęszczenie należy wykonać warstwami o gr. nie większej niż 10 cm.  

 
Roboty należy wykonać przy użyciu spycharki (lub równiarki drogowej) oraz walca 
o masie min 7 t.  
 

 
3) Profilowanie i zag ęszczenie nawierzchni. 

 
Przedmiotowe roboty realizowane będą na drogach o nawierzchni mieszanej 
(grunt naturalny, piasek, żwir, kruszywo bazaltowe) 
 
Łączna orientacyjna  powierzchnia obejmująca zakres robót to  ok. 9000 m2. 

 

Roboty należy wykonać przy użyciu spycharki (lub równiarki drogowej) oraz walca 
o masie min 7 t.  

 
 

3. Termin realizacji zamówienia  : całość zamówienia do 30.10.2021r. 
 

4. Kontakt  :  
Kamil Kuczyński tel. 75 732 36 16 lub 17 wew. 671 kom. 515 181 170 

 
5. Kryteria wyboru ofert : cena: 100% 

 
6. Warunki gwarancji  – 12 miesięcy. 
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7. Warunki płatno ści: przelew gotówkowy 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT.  
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru  
potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zleceniu, 
zatwierdzony przez Nadleśniczego. 

 
8. Sposób przygotowania oferty :  

           Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym wzorem należy sporządzić             
           w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym          
           atramentem. 

 
9.  Miejsce i termin zło żenia ofert:  ofertę należy w formie pisemnej złożyć do dnia 

07.07.2021r., do pokoju nr 18 lub faksem na nr 75 732 24 21, lub e-mailem na 
adres: kamil.kuczynski@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą na adres Nadleśnictwo 
Bolesławiec, ul. Mikołaja Brody 2A, 59-700 Bolesławiec. 
 

 
 
Załączniki: 
1.Formularz oferty 
2.Projekt umowy. 
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