Łosice 29.05.2018 r.

GKN.272.9.2018

Ogłoszenie o przetargu
Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie
w terminie do 28 lipca 2018 r.
Klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych w 2014 r. ramach PROW
oraz zalesień ujętych
w Uproszczonym planie urządzania lasów
niepaństwowych, a nie wykazanych w ewidencji gruntów
położonych na terenie 5 obrębów powiatu łosickiego o łącznej pow. 27,2 ha .
Należy wykonać badania terenowe i sporządzić dokumentację zgodnie z
wymogami przepisów w sprawie klasyfikacji gruntów i opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Niniejsze zaproszenie skierowane jest do podmiotów posiadających
kwalifikacje do wykonywania klasyfikacji gruntów. Kopię dokumentu
poświadczającego kwalifikacje należy dołączyć do oferty.
Oferty należy składać do dnia 6 czerwca.2018 r. do godz.1200 listownie na
adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul.Narutowicza 6, faxem na nr (083)
357-19-29 lub e-mailem geodezja@losice.pl podając cenę brutto za jednostkę i
całość opracowania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (083)357-27-23
w dni robocze w godzinach 8-15.
Umowa zostanie podpisana z tym oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym
w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro.-

Starosta
(-) Bożena Niedzielak

Zał. do ogłoszenia GKN.272.9.2018

Opis przedmiotu zamówienia
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów zalesionych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klasyfikacji gleboznawczej oraz
dokumentacji z wykazami zmian danych ewidencyjnych do zatwierdzenia jej
wyników i aktualizacji dokumentów ewidencji gruntów. Obiekty przeznaczone do
opracowania tworzą dwie grupy:
1- działki zalesione w 2014 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dla których sporządzone są protokóły udatności zalesień (5 obrębów – 8,2
ha, z tego 4 obręby z gm. Sarnaki położone są we wzajemnym sąsiedztwie).
2- zalesienia ujawnione w „Uproszczonym planie zagospodarowania lasów
niepaństwowych z 2015 r., które nie zostały uwzględnione w ewidencji gruntów
(2 obręby -19,0 ha). Grupa ta obejmuje głównie enklawy i półenklawy położone w
sąsiedztwie starszych drzewostanów leśnych i dzięki temu możliwe jest uproszczenie
dokumentacji z badania terenowego ( można rozpatrywać grupy działek jako obiekty).
Ponadto, korzystając z faktu upublicznienia „Planu urządzania lasów …” przed jego
zatwierdzeniem, można przeprowadzić klasyfikację pod nieobecność właścicieli, a
jedynie poinformować ich o terminie i miejscu wyłożenia operatu klasyfikacyjnego
zgodnie z §9 ust.1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
(Dz.U z 2012 r. poz.1246).
obręb

liczba dz.ewid

liczba grup dz.

ilość właścicieli

Pow. leśna

1
1
1
1
1

1,9 ha
0,4 ha
3,3 ha
2,1 ha
0,5 ha

zalesienia PROW 2014
Serpelice
Borsuki
Klepaczew
Raczki
Krasna

1
1
3
4
1

1
1
1
1
1

Uproszczony plan urządzania lasów niepaństwowych..

Serpelice
Borsuki

6
52

5
26

6
39

3,1 ha
15,9 ha

Dokumentację wynikową należy kompletować odrębnie dla każdego obrębu.-

