Wągrowiec, dnia 10.03.2020r.

IGP. 7031.5.2020.DR2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający :
Gmina Wągrowiec
reprezentowana przez
Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec
62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
tel.(067) 268 08 04, fax (067) 268 08 03

ZAPRASZA
do złożenia oferty na
„Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięcie samosiejek
i zakrzaczeń rosnących w pasie drogi gminnej na odcinku Żelice – Nowe,
gm. Wągrowiec”
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięcie samosiejek
i zakrzaczeń rosnących w pasie drogi gminnej na odcinku Żelice – Nowe, zlokalizowanej na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:
a) działka nr 292 obręb Żelice, gmina Wągrowiec;
b) działka nr 312 obręb Żelice, gmina Wągrowiec;
c) działka nr 30 obręb Nowe, gmina Wągrowiec.
Zamówienie dotyczy wyłącznie:
a) usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2;
b) prac w obrębie korony drzewa nie mogących prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że
przycinka ma na celu usunięcie gałęzi nadłamanych lub obumarłych.
Lokalizację terenu objętego zamówieniem określa załącznik graficzny do niniejszego zapytania.
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia :
a) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogi gminnej, tj. usunięcie
odrostów drzew i posuszu w koronie;

b) ręczne i/lub mechaniczne usunięcie samosiejek w obrębie pasa drogowego na wysokość poziomu
gruntu;
c) ręczne i/lub mechaniczne usunięcie zakrzaczeń w obrębie pasa drogowego na wysokość poziomu
gruntu;
d) uporządkowanie terenu;
e) pozyskany z wycinki materiał stanowi własność Wykonawcy;
f) dopuszcza się wyzrębkowanie gałęzi, a uzyskany materiał można pozostawić na użytek
Zamawiającego za jego zgodą i na warunkach przez niego określonych lub wykorzystać na własny
cel;
2. Obowiązki Wykonawcy:
a) przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
b) prace związane z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięciem samosiejek
i zakrzaczeń powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania
w/w prac;
c) Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu
do prac;
d) pojazdy wykonujące roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane
oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze
wszystkich stron z dużej odległości;
e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót;
f) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich
realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania;
g) za stan sprzętu w trakcie wykonywania robót odpowiedzialny jest Wykonawca;
h) do odbioru, kontroli oraz kontaktowania się z Wykonawcą, Zamawiający wyznaczy upoważnioną
osobę;
i) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym określającej warunki
wykonania opisywanych prac.
3. Termin realizacji zamówienia: do 10.04.2020r.
4. Za wykonane prace przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Cena oferowana winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ogólna cena
ofertowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania usługi oraz koszty w niej nie ujęte, a których
wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu umowy.
6. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone miejsca prac.
7. Oferty należy składać do dnia 17.03.2020r. do godziny 1200
8. Ofertę należy złożyć
a) przez platformę zakupową (dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl )
lub
b) w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 100 – biuro
podawcze. Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec,
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 100 – biuro podawcze, w zamkniętej kopercie
z napisem „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięcie samosiejek i zakrzaczeń
rosnących w pasie drogi gminnej na odcinku Żelice – Nowe, gm. Wągrowiec”.
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9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2020r. o godzinie 1215.
10. Oferent ma obowiązek zapoznania się z terenem realizowanej usługi.
11. Warunki płatności:
a) Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie ze złożoną
ofertą).
b) Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury po zakończeniu realizacji zadania.
c) Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru robót.
d) Zapłata za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
12. Informacje o zawarciu umowy z Wykonawcą
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
13. Kontakt z Zamawiającym może odbywać się w formie:
a) pisemnej – dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
b) elektronicznej – adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym:
adrogi@gminawagrowiec.pl
c) za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie https://bip.gminawagrowiec.pl/ w zakładce
platforma zakupowa
Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Agnieszka Suska tel. (67) 268 08 20.
14. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro postępowanie jest
prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz Zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 marca 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
Wągrowiec.
15. Oferty będą oceniane wg jedynego kryterium – najniższa cena 100%.

Przemysław Majchrzak
/ Wójt Gminy Wągrowiec /

Załączniki:
1. Mapa ze wskazanym obszarem realizacji zamówienia
2. Druk oferty
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