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SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia
do zapytania cenowego dla wykonania szacunku drzewostanów leśnych o
powierzchni: 99,44 ha w tym Ls – 82,41 ha ,
Lz -17,03 ha, na obiektach scaleniowych Sabni, Stasin, Grodzisk, Kolonia
Hołowienki gm. Sabnie, pow. sokołowski
1. ZAMAWIAJĄCY
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych 07-410 Ostrołęka ul. Piłsudskiego 38
Tel/fax: 29 760 45 26, e-mail: sekretariat@mbg.ostroleka.pl ,
www.mbg.ostroleka.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie szacunku drzewostanów leśnych na obiektach scaleniowych Sabnie, Stasin,
Grodzisk, Kolonia Hołowienki gm. Sabnie pow. sokołowski , zgodnie z postanowieniami art.
11 ust.3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r., o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018r
poz.908ze zm.).
Powierzchnia opracowania:
- ob. Sabnie – 45,97 ha, w tym Ls- 33,67 ha,
Lz – 12,30 ha;
- ob. Stasin – 7,29 ha, w tym Ls – 6,71 ha,
Lz - 0,58 ha;
- ob. Grodzisk – 5,08 ha, w tym Ls – 4,42 ha,
Lz - 0,66 ha;
- ob. Kolonia Hołowienki – 41,10 ha, w tym Ls – 37,61ha,
Lz – 3,49 ha;
Zakres prac:
a/ wykonanie taksacji drzewostanów leśnych na ustalonych wydzieleniach , jednakowych pod
względem gatunku, wieku zadrzewienia i bonitacji a także udziału dla drzewostanów
mieszanych,
b/ wyznaczenie w terenie w sposób trwały , umożliwiający jednoznaczny ich pomiar
geodezyjny ( oznaczenia farbą lub chorągiewkami ) granic wydzieleń,
c/ sporządzenie operatów szacunkowych odrębnie określających wartość drzewostanów w zł
na 1 ha, na poszczególnych wydzieleniach dla poszczególnych obiektów scaleniowych,
d/ udział w zebraniach dotyczący okazania szacunku uczestnikom scalenia i w posiedzeniach
komisji scaleniowej, rozpatrującej ewentualne zastrzeżenia do projektu wyceny
drzewostanu.
3. WYMAGANE KWALIFIKACJE
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Oferenci zobowiązani są do załączenia do ofert kopii uprawnień zawodowych.
2. KRYTERIA OCENY:
Zamawiający wybierze na wykonawcę zamówienia tego Oferenta, którego oferta będzie
zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz zaoferuje najniższą cenę.

