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Gorzów Śląski dnia, 26.02.2016r.

IZS-IV.271.3.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)
określonego w art. 4 pkt.8.

I. Zamawiający
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
NIP: 576-15-50-857
w imieniu której działa:
Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala

II. Przedmiot zamówienia
Nazwa zadania:
„Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski”
Część 1
Wycinka zakrzaczeń i podkrzesanie drzew przy drodze gminnej nr 100809 O „lipowa
droga” w Krzyżanowicach.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiana usługa polegać będzie na :
1. Wycięciu zakrzaczeń na całej długości i szerokości pasa drogowego.
2. Podkrzesaniu i przycięciu gałęzi drzew do wysokości 4,0 m nad jezdnią drogi
3. Pocięciu gałęzi i wywiezienie na legalne składowisko
4. Rozdrobnienie rębarką wyciętych krzaków i gałęzi i wywiezienie na legalne
składowisko.
5. Zabezpieczenie i oznakowanie ostrzegawcze miejsca prowadzenia robót.
6. Utrzymaniu stałej przejezdności drogi w całym okresie prowadzenia robót
Uwagi:
1. W pasie drogowym rośnie 136 drzew o obwodzie większym niż 25 cm.
2. Nie podlegają wycince drzewa, których obwód mierzony na wysokości 5 cm nad
ziemią przekracza 25 cm.
3. Długość „lipowej drogi” wynosi 1,7 km
4. Zaleca się - przed złożeniem oferty – przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
5. Za wykonanie zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe.
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Lokalizację przedmiotowego zamówienia („lipowa droga”) stanowi mapa poglądowa
do niniejszej części 1 przedmiotowego zamówienia – zał. nr 4.
Uwaga!!!
Przed złożeniem oferty, wymagane są oględziny terenu przez Wykonawcę, celem
prawidłowej wyceny oferty.
Część 2
Wycinka drzew i frezowanie pni w Gorzowie Śląskim.
Opis przedmiotu zamówienia:
Usunięcie 3 drzew z gatunku wiąz górski z parku miejskiego z działki 1798 obręb Gorzów
Śląski. Obwody pnia mierzony na wysokości 130 cm to: 272 cm, 126 cm,
140 cm.
Frezowanie 26 pni drzew. 23 pnie drzew zlokalizowane są w Gorzowie Śląskim wzdłuż ulicy
Mickiewicza na działce 269 obręb Gorzów Śląski, natomiast 3 kolejne w parku miejskim na
działce 1798 obręb Gorzów Śląski. Pnie drzew należy wyfrezować na głębokość minimum 30
cm. Powstałe doły należy uzupełnić ziemią oraz wyrównać,
a teren uprzątnąć z powstałych odpadów.
Średnice frezowanych pni w cm:
ul. Mickiewicza - 110, 60, 80, 110, 110, 100, 115, 70, 90, 55, 65, 40, 50, 60, 20, 20, 20, 20,
20, 20, 60, 20, 20.
Park Miejski - 180, 80, 90.
Lokalizację przedmiotowego zamówienia stanowi mapa poglądowa do niniejszej część 2
przedmiotowego zamówienia – zał. nr 5.
Uwaga!!!
Przed złożeniem oferty, wymagane są oględziny terenu przez Wykonawcę, celem
prawidłowej wyceny oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub obie części.
Ocenie będzie podlegała każda część z osobna.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Część 1)
14 dni od daty podpisania umowy.
Część 2)
14 dni od daty podpisania umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
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3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższych zakresach.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr.3 do
zapytania ofertowego).

IV. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć/przesłać na adres:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
w terminie do 07.03.2016r. do godz. 15:00

V. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny
Cena oferty jest ceną ryczałtową.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" (zał. nr1 i/lub zał. nr2 do zapytania ofertowego).
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Do ofert należy załączyć:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 i/lub 2 do zapytania ofertowego).
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr3
do zapytania ofertowego).

VI. Osoba do kontaktów
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
1. Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska:
Marcin Grabowski
tel. 34 3505710/715 wew. 38
e-mail: mg.zamowieniapubliczne@gorzowslaski.pl
um@gorzowslaski.pl
2. Podinspektor ds. gospodarki odpadami:
Rafał Meryk
tel. 34 3505710/715 wew. 54
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e-mail: rmgo@gorzowslaski.pl
um@gorzowslaski.pl

VII. Informacje dodatkowe
- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłosi wynik na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.gorzowslaski.pl oraz skontaktuje się z
wybranym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w celu uzgodnienia terminu
podpisania umowy.
- Na każdą część przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz
danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
- Zapłata za wykonane zamówienie – w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT za wykonane zamówienie.
- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych złożonych ofert.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
- Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w rozdziale IV niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na:
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Część 1 i/lub Część 2 – nazwa zadania.
- W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, musi ona spełniać następujące warunki:
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.

VIII. Załączniki
1. Formularz ofertowy do części 1 przedmiotowego zamówienia
2. Formularz ofertowy do części 2 przedmiotowego zamówienia
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
4. Mapa poglądowa do części 1 przedmiotowego zamówienia
5. Mapa poglądowa do części 2 przedmiotowego zamówienia
6. Umowa (wzór).
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