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Zapytanie ofertowe
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie ń Publicznych
- (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z pó ź. zm.) warto ść zamówienia nie przekracza wyra żonej w złotych
kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Podstaw ą wykonania zadania jest ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2015r. poz.1651)
Gmina Świdwin prosi o z łożenie oferty cenowej wykonania us ługi polegaj ącej na cięciu
pielęgnacyjnym - formowaniu koron 42 sztuk drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny
rosnących w pasie drogi nr działki 172/1 obręb Bełtno - gmina Swidwin
UWAGA ! Zamawiaj ący oczekuje ofert zakupu materia łu drzewnego pozyskanego podczas
wykonywania prac
1. Zamawiaj ący:
Gmina Świdwin
Plac Konstytucji 3-go Majal
78-300 Swidwin
e-mail: poczta(swidwin.gmina.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie usługi polegaj ącej na ci ęciu pielęgnacyjnym - formowaniu koron drzew gatunku
kasztanowiec zwyczajny rosnących w pasie drogi nr działki 172/1 obręb Bełtno - gmina Swidwin
3. Informacje dla wykonawców:
• prace w obrębie korony drzewa nie mog ą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze
przekraczaj ącym 30% korony, która rozwin ęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba,
że maj ą na celu: usuni ęcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych lub usuni ęcie pozwoli na
przywrócenie statyki drzewa
• zmniejszenie korony obejmuje zmniejszenie wysoko ści drzewa
• wykonawca we własnym zakresie uprz ątnie ścięte konary i gałęzie
o
wykonawca pozyskuje ścięte konary i gałęzie

4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
• maj ą zarejestrowaną działalność gospodarczą
• posiadaj ą wiedzę i doświadczenie niezb ędne do wykonania przedmiotu zamówienia
5. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
• formularz ofertowy wg wzoru
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności

gospodarczej, je żeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
wykonawca winien wykaza ć się doświadczeniem w postaci realizacji w okresie ostatnich
3 lat minimum 2 robót zwi ązanych z przedmiotem zamówienia.
oświadczenie wykonawcy, że posiada niezb ędną wiedzę i do świadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
6. Termin realizacji:
do 31 marca 2016 roku

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Artur Poli ński
teł . 0943652015
e-mai ł :rolny(swidwin. gmina.pl
8. Termin oraz sposób z łożenia oferty:
Ofertę jedynie w formie pisemnej nale ży złożyć do 22 lutego 2016 roku do godziny 15.00
w sekretariacie Gminy Swidwin ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin.
Otwarcie ofert, informacja o wynikach 23 lutego 2016r.
9. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena podana w ofercie b ędzie zawierać wszystkie koszty zwi ązane z przygotowaniem oferty.
W cenie będą również uwzględnione wszystkie koszty zwi ązane z wykonaniem prac i zakupem
powstałego materiału drzewnego wraz kosztorysem ofertowym, wszystkie podatki, wraz z
podatkiem od towarów i usług - VAT.
10. Kryterium oceny oferty:
Zamawiaj ący wybierze najwy ższą ofertę
Cena przedstawiona w formularzu ofertowym jest sta ła i nie ulega zmianie w trakcie
realizacji zamówienia.
11. Pozostałe informacje:
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZKO ŃCZENIA POSTĘPOWANIA
BEZ WYŁONIENIA WYKONAWCY

mgr K,\LechockI

(miejscowo ść i data)
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 - go Maja 1
78-300 Swidwin
Nazwa i siedziba Wykonawcy .....................................................................................

telefon.........................fax .........................e-mail .............................................
NIPnr....................................REGON ......................................
Odpowiadaj ąc na zapytanie ofertowe z dnia 03 lutego 2016 roku sk ładam ofertę wykonania us ługi
i zakupy pozyskanego materia łu drzewnego za cen ę :
1. Za wykonie usługi i pozyskany materiał drzewny oferuj ę :
• rycza łtow ą cen ę netto ................................................................................. zł
(słownie ..................................................................................................)
• w tym podatek VAT w wysoko ści .........% tj .............................................z ł
(słownie .................................................................................................)
• Łącznie cena rycza łtowa brutto ......................................................................... zł
(słownie .......................................................................................................)
2. Powyższa cena zostanie wp łacona na rachunek bankowy:
Pomorski Bank Spó łdzielczy 89 8581 0004 0016 0182 2000 0001
przed rozpocz ęciem prac lecz nie później ni.ż 7 dni po podpisaniu umowy

3. Deklarujemy wykonanie zadania w terminie do dnia 31.03.2016r. od daty podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznali śmy się ze przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego
żadnych zastrze żeń oraz zdobyli śmy konieczne informacje do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia na podstawie przekazanych przedmiarów robót, dokumentacji
projektowej.
5. Uważamy się za związanych niniejsz ą ofertą czyli przez okres 14 dni od upływu terminu
składania ofert.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowi ącymi jej integraln ą część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
.............„dn......................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)

