
Świdwin dnia I października 2021r 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta Świdwin zgodnie z art. 2 usti pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą  Pzp" 

o wartości zamówienia nie przekraczającej 130 tys. złotych i zgodnie z Regulaminem Udzielania 

Zamówień  Publicznych w Urzędzie Miasta Świdwin przyjętym Zarządzeniem WOli 0/21 Burmistrza 

Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2021r. 

zaprasza do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych informacji: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Wycinka drzew z terenu Miasta Świdwin zgodnie z Decyzją  
Starosty Świdwińskiego OŚ.6 131.29.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., ( 6 sztuk) - załącznik 
nr 1 wg załączonego wykazu (zamieszczony w decyzjach) oraz mapy lokalizacyjnej. 

2. Wymagania szczegółowe: 
Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji w terenie, która umożliwi zapoznanie się  ze 
specyfiką  zadania i przygotowanie oferty uwzględniające panujące w terenie trudne warunki. 

UWAGA: 

1. Drewno pozyskane z wycinki podlega sprzedaży Wykonawcy prac i dopuszcza się  dokonanie 
rozliczenia jako kompensatę  za wykonanie usługi. 

2. Wartość  pozyskanego drewna została określona w szacunku brakarskim (załącznik nr 2) 
Przedmiot zamówienia obejmuje również  frezowanie pni drzew pozostalych po usunięciu 
drzewa oraz uporządkowanie terenu (wszystkie inne pozostałości po wycince tj. między 
innymi trociny, gałęzie oraz resztki drewna, wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć  
w ramach niniejszego zamówienia). 

1. Warunki płatności: płatność  realizowana będzie w ciągu 30 dni licząc od dnia 
złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z protokołem odbioru końcowego. 

2. Warunki, które muszą  spełniać  Wykonawcy biorący udział  w postępowaniu: 

1. posiadać  wiedzę  i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień  
o charakterze zbliżonym do niniejszego i dysponuje niezbędnym sprzętem do 
wykonania przedmiotowego zamówienia; 

2. dysponuje potencjałem osobowym do realizacji zamówienia - prace związane 
z prowadzeniem wycinki wykonywane muszą  być  przez osoby które 
posiadają  stosowne uprawnienia do realizacji w/w prac tj. osoby posiadające 
uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych oraz posiadające aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

3. Termin związania ofertą -30 dni 



4. Termin wykonania zamówienia: 

1. wycinki drzew należy dokonać  w terminie do 31 października 2021 r 

5. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

6. Dokumenty wymagane od wykonawców: wypełniony formularz ofertowy, 
uprawnienia osób do obsługi pilarek spalinowych oraz aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej 

7. Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określi cenę  ryczałtową  brutto za kompleksowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w cenie oferty wszystkie koszty 
niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 
zamówienia wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak 
i własnej wiedzy i doświadczenia oraz uwzględniając inne nie ujęte elementy 
a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym m.in. koszty robót 
tymczasowych i towarzyszących, zabezpieczających teren wykonywania 
usługi. 

3. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, 
którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie 
zostanie on dodatkowo opłacony po jego wykonaniu, gdyż  Zamawiający 
uważać  będzie, że został  ujęty w cenie oferty. 

8. Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

1. ofertę  należy przygotować  i składać  zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego w terminie do 11 października 2021 r. godz. 12.00 
(decyduje data wpływu do urzędu) 

2. sposób składania ofert: w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu 
(np. kopercie) na adres Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 
78-300 Świdwin - Sekretariat Urzędu z dopiskiem: „Wycinka drzew 
z terenu Miasta Świdwin". W przypadku braku powyższego oznaczenia, 
Zamawiający będzie traktował  taką  ofertę  jako „zwykłą" korespondencję  i nie 
ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert. 

3. w przypadku składania ofert drogą  mailową, ofertę  należy przesłać  przed 
upływem terminu składania na adres poczty elektronicznej: 
ratusz(swidwin.p1 podając w tytule wiadomości nazwę  postępowania 
„Wycinka drzew z terenu Miasta Świdwin". W przypadku braku opisu 
tytułu wiadomości, Zamawiający będzie traktował  taką  ofertę, jako „zwykłą" 
korespondencję. 



9. Pouczenie:  

1. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty: 

a. złożonej po tenninie; 

b. zawierającej błędy w obliczeniu ceny, niebędące oczywistymi 
omyłkami rachunkowymi; 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania 
przyczyn; 

b. zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również  przesunięcia terminu 
składania ofert; 

c. wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty. 

11 Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. 
Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 
poinformuje wykonawcę, którego ofertę  wybrał  o miejscu i terminie zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez wykonawcę  umowy na 
warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez zamawiającego, będzie 
jednoznaczne z uchylaniem się  od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty wykonawcy. 
W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wyboru kolejnej oferty. 

12. Istotne postanowienia umowy wg załączonego projektu umowy Zamawiający 
wymagać  będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 
z postanowieniami zawartymi w załączonym projekcie umowy - zalącznik nr 4. 

13. Osobą  do kontaktu ze strony Zamawiającego w razie pytań  i wątpliwości jest 
Arkadiusz Kot kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
tel. 94 3648027 lub 502 690 677 

Zalczniki:  
1. Decyzja Starosty Świdwińskiego OŚ.61 31.29.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.z wykazem i lokalizacją  drzew; 
2. Szacunek brakarski; 
3. Formularz ofertowy; 
4. Projekt umowy. 

BUR 	RZ MIASTA 

P1" tr Feliński 

K 1 E 

„T?Qr r, 	 sz Kot 


