Zaproszenie do złożenia oferty w postępowanie na zadanie pn.
„Wycinka drzew na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Basen Kąty przy ul. Leśnej
w Chrzanowie”
1. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul.
Broniewskiego 4, tel. 032 62 330 86
e-mail:moksir@chrzanow.pl; http://www.moksir.chrzanow.pl; NIP 628 – 000 – 06 – 06
nr telefonu 32 62 330 86, fax 32 62 330 86 wewn. 58
W związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa Kąta Letniego na Ośrodku Rekreacyjnym
Basen Kąty przy ul. Leśnej w Chrzanowie” w ramach zadania inwestycyjnego „4 Kąty –
rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie – budowa
infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowej” MOKSiR w Chrzanowie zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 4 pkt. 8 .
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wycięcie 100 szt. drzew o obwodach od 20 cm do 182 cm mierzonych na
wysokości 130 cm
b) obcięcie, rozdrobnienie i wywiezienie gałęzi
c) frezowanie pni i korzeni
d) pocięcie na odcinki o długości 2 mb wszystkich pni lip, brzóz, dębów o średnicy
od 50 cm wzwyż (pocięte pnie należy zostawić w korze, ułożyć z przekładką
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
Wykaz drzew przewidzianych do wycinki zawarty jest w inwentaryzacji dendrologicznej (zał.
nr 2) oraz oznaczony na mapie (zał. nr 3).
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania usługi.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 797 595 820.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
77.21.14.00 – 6 – usługi wycinania drzew.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2018r.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę
formularz ofertowy sporządzony według załącznika nr 1 do zaproszenia
b) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi wymagane przepisami
prawa uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia
c) pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli
oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
Dokumenty wymienione z pkt. 4b mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda zapisana strona dokumentu winna być
opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osób uprawnionych.

5. Osoby do kontaktu oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) w kwestii procedury postępowania

-

Ewa Brania, Stanisława Niemczyk

b) w kwestii przedmiotu zamówienia

-

Teresa Wojciechowska, Grzegorz Pączek

6. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:
a) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i zaadresować na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul.
Broniewskiego 4 i opatrzyć oznaczeniem:
„Wycinka drzew na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Basen Kąty przy ul. Leśnej
w Chrzanowie”
oraz
„Nie otwierać przed 05.11.2018r. godz. 12.15".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu
c) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów,
pok. nr 19 w terminie do dnia 05.11.2018r. do godz. 12.00
d) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.11.2019r. o godz. 12.15, sala nr 33.
7. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Kryterium oceny ofert w postępowaniu jest cena ryczałtowa brutto – waga 100% = 10 pkt.
Ofercie z najniższą ceną zostanie przyznana liczba 10 punktów. Jest to maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania w przedmiotowym postępowaniu.
W trakcie oceny ofert kolejno badanym ofertom spełniającym wymagania Zamawiającego
wskazane w zaproszeniu zostaną przyznane punkty wyliczone według następującego wzoru:
C = (cena oferty najkorzystniejszej : cena oferty badanej) x 10 pkt. x 100%
gdzie C oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna być liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w walucie polskiej.
8. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w sytuacji uzyskania
przez Wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert,
Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranym przez siebie wykonawcą lub
wykonawcami.
9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:
__________________________________________________________
Adres Wykonawcy:
__________________________________________________________
Nr tel. _____________Nr faxu _____________NIP _____________ REGON
_____________
E-mail: ________________________________
działający na podstawie wpisu __________________________________________________
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.

„Wycinka drzew na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Basen Kąty przy ul. Leśnej w
Chrzanowie”
składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wymagającym stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8,
Cena ryczałtowa za wykonanie powyższego zamówienia wynosi:

brutto : _____________________zł słownie:
_____________________________________________

Oświadczamy, że:
1) dysponujemy osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia
niezbędne do realizacji zamówienia
2) Oświadczamy, iż zrealizujemy przedmiotowe zamówienie w terminie:
- wykonanie całości zamówienia
do dnia 10.12.2018r.
3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przelewem w terminie do 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty i realizacji zamówienia;
5) Oświadczamy, że nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej z uczestnictwa
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Oferta składa się z ………………….. kolejno ponumerowanych stron;

8) Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a)....................................................................................................................................................
b)...................................................................................................................................................
c) ...................................................................................................................................................
d) ..................................................................................................................................................
e) ...................................................................................................................................................
f)…………………………………………………………………………………………………
g)………………………………………………………………………………………………...
h)………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość ……………. dnia ……………. 2018 roku

..…………………………..……………………….
(pieczęć firmowa oraz podpis osoby
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

UMOWA nr / Z / 2018 / DZA
zawarta w dniu .2018 roku w Chrzanowie

pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
mającym swą siedzibę w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4 , NIP 628 000 06 06
wpisanym do księgi rejestrowej instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
w poz. rej. nr 3
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora

-

mgra Jana Smółkę

a firmą
działającą na podstawie zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
Umowa zgodnie z art. 4 pkt 8 nie podlega rygorom ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej
na wycince 100 sztuk drzew rosnących na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Basen Kąty przy
ul. Leśnej w Chrzanowie oraz przy parkingu usytuowanym przed Ośrodkiem.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wycięcie 100 szt. drzew o obwodzie od 20 cm do 182 cm mierzonym na
wysokości 130 cm zgodnie z wykazem zawartym w inwentaryzacji
dendrologicznej (zał. nr 1 do umowy)
b) obcięcie, rozdrobnienie i wywiezienie gałęzi
c) frezowanie pni i korzeni
d) pocięcie na odcinki o długości 2 mb wszystkich pni lip, brzóz, dębów o średnicy
od 50 cm wzwyż (pocięte pnie należy zostawić w korze, ułożyć z przekładką
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
2. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy
oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową z należytą starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę oraz środki finansowe
do realizacji prac objętych umową.
§2
Termin zakończenia prac: do dnia 10.12.2018r.
§3
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich bez zgody drugiej strony.
§4

Zamawiający powołuje p. Grzegorza Pączek do nadzoru prac objętych umową.
Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest p. .
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy
w wysokości ,00 zł brutto (słownie: zł 00/100 brutto).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
§6
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający wykonanie robót,
podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy.
3. Za datę zapłaty uważa się datę stempla banku Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
§7
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne
z następujących tytułów:
1) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od przedmiotu umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy
2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje
Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.

Zamawiający

Wykonawca

