
 

 

IGP. 7031.34.2020.IN2                                                                Wągrowiec, dnia 17.11.2020r. 

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 w obrębie koron drzew wzdłuż dróg 
gminnych w miejscowości Rąbczyn, Sienno i Wiatrowo, gmina Wągrowiec”  
 
1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cięć  pielęgnacyjnych ( sanitarne, korygujące, 
prześwietlające, formujące ) oraz technicznych  w obrębie koron drzew rosnących wzdłuż dróg 
gminnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych  ewidencyjnie:  

 - działka nr 233 – obręb ewidencyjny Rąbczyn, 

 - działka nr 24 – obręb ewidencyjny Sienno, 

- działka nr 120/3 – obręb ewidencyjny Wiatrowo. 

Prace w obrębie koron drzew dotyczą : 

- 22 sztuk drzew  m.in. z gatunku jesion, robinia akacjowa, lipa rosnących w ciągu drogi gminnej                          

   w Rąbczynie, 

-   10  sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy  i 13 szt. drzew z gatunku wierzba krucha  rosnących                     

     w ciągu drogi gminnej w Siennie, 

- 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa rosnących w ciągu drogi gminnej w miejscowości  

   Wiatrowo. 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia : 

1.2.1. Dotyczy drzew w miejscowości Rąbczyn 

    a) usunięcie konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, 
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     b) wykonanie niezbędnej korekty statyki drzewa, 

     c) usunięcie odrostów pni, 

     d) podkrzesanie drzew z zachowaniem skrajni drogowej , 

   1.2. 2.  Dotyczy drzew w miejscowości Sienno  

    a) usunięcie konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, 

     b) wykonanie niezbędnej korekty statyki drzewa, 

     c) dodatkowo należy wykonać : 

     - drzewo oznaczone na mapie nr 9  - skrócenie o co najmniej 50% wyłamującego się konaru, 

     - drzewo oznaczone na mapie nr 12 – usunięcie na wys. ok. 6,0m dwóch grubych gałęzi    

        zwisających nad drogą, 

      - drzewo oznaczone na mapie nr 14 -korekta korony znad domu oraz skrócenie osłabionego,  

         wyłupanego konaru o co najmniej 6-7m, 

     Zakres prac określony w ppkt. c) wynika z wykonanej ekspertyzy dendrologicznej. 

     d) ogłowienie 13 szt. wierzb . 

1.2.3. Dotyczy drzew we Wiatrowie: 

   a) usunięcie konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, 

    b) wykonanie niezbędnej korekty statyki drzewa,  

1.2.4. Ogólne zasady prowadzenia prac pielęgnacyjnych: 

    a) zabiegi pielęgnacyjne muszą być prowadzone zgodnie z art. 87 a  ustawy o ochronie przyrody                                     

        ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz zasadami sztuki ogrodniczej, 

   b) pozyskane gałęzie należy uprzątnąć, przy czym dopuszcza się wyzrębkowanie gałęzi, a uzyskany     

        materiał, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego,  można pozostawić na użytek Zamawiającego  

        albo wykorzystać na własny cel, 

  c)  dopuszcza się krótkotrwałe magazynowanie gałęzi drzew, w miejscu realizacji zamówienia,              

       w sposób nieutrudniający przejazdu drogą. Okres pozostawienia gałęzi nie może być dłuższy niż  

        14 dni, 

   d) cięcia należy wykonać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa,    

1.3.  Lokalizacja w terenie 

    a)  drzewa przeznaczone do zabiegów pielęgnacyjnych rosnące wzdłuż drogi gminnej  zlokalizowanej  

        na działce nr 233 obręb Rąbczyn oznaczone zostały w terenie kolorem pomarańczowym, 

    b) drzewa przeznaczone do zabiegów pielęgnacyjnych rosnące wzdłuż drogi gminnej  zlokalizowanej  
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    na działce nr 24 obręb Sienno wskazuje mapka z ekspertyzy dendrologicznej, 

c) drzewa przeznaczone do zabiegów pielęgnacyjnych rosnące wzdłuż drogi gminnej  zlokalizowanej  

    na działce nr 120/3  obręb Wiatrowo wskazuje mapka. 

Orientacyjne położenie drzew przedstawiają załączone mapy.  

2. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15.12.2020r.  

3. Za wykonane prace przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. 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.  

5. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone miejsca prac. 

6. Ofertę należy złożyć na załączonym druku. 

7. Oferent ma obowiązek zapoznania się z terenem realizowanej usługi. 
 

 8 . Obowiązki Wykonawcy: 
a) prace związane z usuwaniem posuszu z koron drzew powinna wykonywać osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania w/w prac, 
b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu drogowym, 

zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich na czas prowadzonych prac, 
oznakowania prac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

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. 

9. Warunki płatności:  

      Zamawiający przewiduje płatność po wykonaniu całości zamówienia. Płatność nastąpi po  
      protokolarnym odbiorze prac, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru oraz prawidłowo  
      wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
10. Oferty należy składać do dnia 24.11.2020 r. do godziny 1300 

11. Oferty można składać: 

    -  przez platformę zakupową ( dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl) 
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      - listownie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy   

       Wągrowiec, ul. Cysterska 22,               

       w zamkniętej kopercie  opatrzonej napisem „Oferta w ramach zaproszenia do składana ofert  na   

        wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew wzdłuż dróg gminnych                                         

        w miejscowości Rąbczyn , Sienno i Wiatrowo , gmina Wągrowiec” oraz danymi składającego  

       ofertę.  

12. Kontakt z Zamawiającym  może odbywać się w formie : 

a) pisemnej – dostarczyć lub przesłać na adres  
Urząd Gminy Wągrowiec,   ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 

b) elektronicznej – adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym 
inwestycje.rymarczyk@gminawagrowiec.pl 

c) telefonicznej – osoba do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Rymarczyk tel. 67 26 80 804 
d) przez platformę zakupową ( dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl)        

 
13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2020r. o godzinie 1330. 
 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy nie wpłynie 

żadna oferta lub wpłyną oferty, których wartość przewyższa środki zabezpieczone przez 
Zamawiającego na realizację zamówienia 

 
15. 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. 

16. Oferty będą oceniane wg jedynego kryterium – najniższa cena 100%. 

 

 
Wójt Gminy Wągrowiec 

                                                                                                        inż. Przemysław Majchrzak 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Mapy ze wskazanymi lokalizacjami realizacji zamówienia 
2. Druk oferty 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez wójta Gminy Wągrowiec,    

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do  
      składania ofert na  wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew wzdłuż dróg gminnych                                        

 w miejscowości Rąbczyn i Sienno , gmina Wągrowiec”, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu   z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.      

 


