
ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Utrzymanie rabat kwiatowych na terenie Miasta Świdwin" 

Burmistrz Miasta Świdwin zgodnie z art. 2ust1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 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 WC/10/21 Burmistrza Miasta 

Świdwin z dnia 20.01.2021r. 

zaprasza do złożenia oferty „Utrzymanie rabat kwiatowych na terenie Miasta Świdwin" 

1. o udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy 

chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem 

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą  realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 

1818), 

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818), 

3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy 

zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), 

5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), mających 

trudności w integracji ze środowiskiem, 

6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690), 

7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 I 1818), 

8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę  uzupełniającą, o 

których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666), 

9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej 

pracy, bez zatrudnienia, 

10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się  w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 

będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 



2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

823) 

- pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż  30% osób zatrudnionych u wykonawcy 

albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, zamawiający może żądać  dokumentów lub oświadczeń  

potwierdzających: 

1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów 

potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę  lub przez jego wyodrębnioną  organizacyjnie 

jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna I 

zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych; 

2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa 

wyżej, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę  lub jego 

wyodrębnioną  organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych bieżącym utrzymaniem rabat, w tym 

rabat kwiatowych oraz donic/kwietników stanowiących własność  Miasta Świdwin 

Usługi mają  być  świadczone w okresie - od maja 2022r do listopada 2022r 

W ramach zamówienia szczegółowo określono rodzaje występujących prac, grupując je w tzw. 

Elementy. Wymagania dla tych usług doprecyzowano poprzez określenie zakresu oraz ilości 

przewidywanych prac do wykonania. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, stażu ) przez Wykonawcę  lub 

Podwykonawcę  osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia 

(minimum 3 osoby) 

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę  o pracę  nowych pracowników 

lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już  u Wykonawcy pracowników. 

Element 1 

Utrzymanie rabat, w tym rabat kwiatowych 

1.1. Usługa utrzymania rabat obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie 

wegetacji roślin, w tym: 

. 	stałe bieżące odchwaszczanie rabat, 



• przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do 

uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu 

prac, 

• bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty, 

• stosowanie pogłówne, co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych( dostarczonych 

przez zamawiającego) 

• bieżące regularne podlewanie, 

• bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z 

kwiatów, 

• bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu 

zachowania estetyki kwietników, 

• bieżące strzyżenie/przycinanie roś lin, 

• ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności. 

1.2. Zamawiający przewiduje koniecznie wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac 

ogrodniczych, na powierzchni ogółem 4819 m2 w roku 2022 w tym: 

maj — do 1519 m2  

czerwiec - do 	4819 m2 

lipiec - do 	1519 	m2 

sierpień  - do 	4819 	m2 

wrzesień  - do 	1519 	m2 

Rabaty: 

1. Zieleniec przy Plac Konstytucji - 292m2 

2. Plac yirchowa 30m2 

3. Ul. Lekarska - 28m2 

4. Ul. Podwale - 127m2 

5. Ul. Słowiańska/Nad Regą  - 12m2 

6. Plac Jana Pawła II 136m2 

7. Ul. 3 Marca 135m2 

8. Plac Lotników - 731m2 

9. Rondo Plac Sybiraków - 113m2 

10. Park Solidarności - 385m2 

11. Ul. Nowomiejska - 30m2 

12. Skarpa Osiedle Chrobrego - 750m2 

13. Ul. Drawska przy tartaku - 123m2 

14. Duzy Park - 1623m2 

15. Rondo ul. Szczecińska -113m2 

16. Skarpa parking ul. Sportowa -101m2 



17. Rabaty przy pergolach nad Regą  -  10m2 

18. Ul. Podmiejska -40m2 

19. Ul. Łączna 40m2 

1.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w zakresie utrzymania rabat w tym rabat 

kwiatowych 

- w kolumnie 3 wiersz 1 - wartość  jednostkową  ryczałtową  netto za miesięczne utrzymanie rabat 

kwiatowych na powierzchni 1 m2 - element 1 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 4 wiersz 1- odpowiednią  wartość  podatku VAT - element 1 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 5 wiersz 1- wartość  jednostkową  ryczałtową  brutto za miesięczne utrzymanie rabat na 

powierzchni 1 m2 —element 1 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 7 wiersz 1 - cenę  brutto za utrzymanie obsady rabat - element 1 przedmiotu 

zamówienia, będącą  iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za miesięczne utrzymanie 

rabat na powierzchni 1 m2 (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 1) i zakresu ilościowego 

metrażu powierzchni (określonego w kol. 6 wiersz 1). 

1.4. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość  dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w 

zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń  kwietników lub wykonania nowych 

rabat. 

ELEMENT 2 

Utrzymanie gazonów i donic 

2.1. Usługa utrzymania gazonów / donic obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w 

okresie wegetacji roślin, w tym: 

• stałe bieżące odchwaszczani przekazanie zebranych chwastów, jak opadu 

biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na 

kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac, 

• bieżące spulchnianie podłoża w gazonie, 

• stosowanie pogłówne, co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych, 

• bieżące regularne podlewanie, 

• bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z 

kwiatów, 

• bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu 

zachowania estetyki gazonów 

• ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności. 



2.2. Zamawiający przewiduje konieczność  wykonywania usługi w okresie czerwiec - wrzesień  2022, 

zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, do 39 gazonów/ donic w roku 2022 w tym: 

czerwiec 2022 - 39szt 

lipiec 2022 - 39 szt., 

sierpień  2021 - 39 szt., 

wrzesień  2021 - 39 szt., 

2.3 Gazony/Donice 

1. Plac Konstytucji( gazony + donice kaskadowe) 7 gazonów + 5 donic kaskadowych 

2. Ul. 1 Maja-4 gazony 

3. Ul. 3 Marca J Plac Lotników - 14 donic 

4. Ul. Niedziałkowskiego - 3 donice 

S. Rondo na Placu Sybiraków - 6 donic 

2.4. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w zakresie utrzymania gazonów/ donic 

kwiatowych 

- w kolumnie 3 wiersz 2-wartość  jednostkową  ryczałtową  netto za miesięczne utrzymanie 1 szt. 

gazonu! donicy 

- w kolumnie 4 wiersz 2 - odpowiednią  wartość  podatku VAT, 

- w kolumnie 5 wiersz 2- wartość  jednostkową  ryczałtową  brutto za miesięczne utrzymanie 

szt., gazonu kwiatowego - 

- w kolumnie 7 wiersz 2- cenę  brutto za utrzymanie obsady gazonów kwiatowych - element 2 

przedmiotu zamówienia, będącą  iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za miesięczne 

utrzymanie 1 szt., gazonu kwiatowego (określonej przez Oferenta w kol. 5 wiersz 2) i zakresu 

ilościowego (określonego w kol. 6 wiersz 2). 

2.5. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość  dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w 

zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń  gazonów lub wykonania nowych, 

dodatkowych gazonów kwiatowych. 

Element 3 

Wykonanie letniej i jesiennej 2022 r. obsady drobnych rabat kwiatowych na wskazanych terenach 

zieleni miasta Świdwin 

- 3 lokalizacji o łącznej powierzchni 	155 m2. 

3.1. Element 3 będzie realizowany w 2 etapach: 



1) etap 1 - wykonanie letniej 2022 obsady w terminie do 15 czerwca 2022 r., 

2) etap 2 - wykonanie jesiennej 2022 obsady w terminie do 30 października 2022 r. 

3.2. Usługa wykonania obsady drobnych kwietników kwiatowych obejmuje: 

• staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym: 

• usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń, 

• gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie, 

• zastosowanie startowej dawki odpowiedniego nawozu mineralnego oraz jego 

wymieszanie z podłożem, 

• wyrównanie powierzchni rabat, 

• posadzenie roślin rabatowych, dostarczonych przez Zamawiającego 

• obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru 

usługi. 

3.3. Nasadzenia należy wykonać  na n/w terenach: 

1. Zieleniec na Plac Konstytucji 60 m2 

2. Plac Jana Pawła III 3 Marca 	60 m2 

3. Plac Lotników 	 35 m2 

3.4. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla elementu 3 etapu 1 przedmiotu 

zamówienia odrębnie: 

3.4.1. dla Etapu 1: 

- w kolumnie 3 wiersz 3 - wartość  jednostkową  ryczałtową  netto za wykonanie nasadzeń  letniej 

obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Świdwin na powierzchni 1m2 - 

etapu 1 element 3 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 4 wiersz 3 - odpowiednią  wartość  podatku VAT Etapu 1 element 3 przedmiotu 

zamówienia, 

- w kolumnie 5 wiersz 3 - wartość  jednostkową  ryczałtową  brutto za wykonanie nasadzeń  letniej 

obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Świdwin na powierzchni 1m2 - 

Etap 1 element 7 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 7 wiersz 3 -cenę  brutto za wykonanie Etapu 1 element 3 przedmiotu zamówienia, 

będącą  iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń  kwiatowych 

(określonej przez Oferenta w ko1.5 wiersz 3) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej 

w kol. 6 wiersz 3). 

3.4.2. dla Etapu 2: 



- w kolumnie 3 wiersz 4 - wartość  jednostkową  ryczałtową  netto za wykonanie nasadzeń  jesiennej 

obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Świdwin na powierzchni 1m2 - 

Etap 2 element 3 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 4 wiersz 4 - odpowiednią  wartość  podatku VAT Etapu 2 element 3 przedmiotu 

zamówienia, 

- w kolumnie 5 wiersz 4 - wartość  jednostkową  ryczałtową  brutto za wykonanie nasadzeń  jesiennej 

obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Świdwin na powierzchni 1m2 - 

Etap 2 element 3 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 7 wiersz 4 -cenę  brutto za wykonanie Etapu 2 element 3 przedmiotu zamówienia, 

będącą  iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń  kwiatowych 

(określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 4) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (okreś lonej 

w kol. 6 wiersz 4). 

ELEMENT 4 

Likwidacja obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia 

4.1. Usługa likwidacji obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia obejmuje: 

• usunięcie przekwitłych roślin rabatowych i innych zanieczyszczeń  z terenu kwietników oraz 

zebranie ich w stosy, 

• ostrożne wykopanie z kwietników cebul, bulw, kłączy, w zależności od zastosowanego do 

nasadzeń  gatunków bylin, z zachowaniem podziału roślin na poszczególne gatunki oraz w 

miarę  możliwości i odmiany oraz: 

• rozłożenie wykopanych roślin w miejscu zacienionym, lecz przewiewnym, w celu podsuszenia 

roślin i oczyszczenia z resztek podłoża, 

• usunięcie (odcięcie) zamierających części nadziemnych roślin i korzeni oraz zebranie masy 

roślinnej ich w stosy; 

• tymczasowe umieszczenie wykopanych i oczyszczonych cebul, bulw, kłączy z zachowaniem 

podziału roślin na poszczególne gatunki oraz w miarę  możliwości i odmiany, w ażurowych 

skrzynkach (skrzynki muszą  posiadać  trwałe oznakowanie gatunków i odmian) 

• przewiezienie skrzynek z cebulami, bulwami, kłączami w miejsce ich tymczasowego 

przechowywania, wskazanego każdorazowo przez Zamawiającego, 

• przekazanie przekwitłych roślin rabatowych oraz odciętych, nadziemnych części bylin, jako 

odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na 

kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac, 

• wyrównanie powierzchni rabat - w przypadku likwidacji obsady wiosennej, 

• przekopanie gruntu i pozostawienie w „ostrej" skibie na okres zimowy—w przypadku 

likwidacji obsady letniej/jesiennej. 

4.2. Usługa zostanie zrealizowana w obrębie kwietników w dwóch etapach: 



Etap 1 likwidacja w miesiącu wrzesień  oraz listopad 2022, obejmuje poniższe tereny: 

1. zieleniec na Placu Konstytucji 	60 -m2 

2. Plac Jana Pawła II/3 Marca 	60 -m2 

3. Plac lotników 	 35 	m2 

4.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w zakresie likwidacji obsady rabat 

kwiatowych po okresie kwitnienia 

- w kolumnie 3 wiersz 5 - wartość  jednostkową  ryczałtową  netto za zlikwidowanie 1 m2 obsady rabat 

kwiatowych - element 4 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 4 wiersz 5 - odpowiednią  wartość  podatku VAT - element 4 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 5 wiersz 5 - wartość  jednostkową  ryczałtową  brutto za zlikwidowanie 1 m2 obsady 

rabat kwiatowych - element 4 przedmiotu zamówienia, 

- w kolumnie 7 wiersz 5 - cenę  brutto za likwidację  obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia - 

element 4 przedmiotu zamówienia, będącą  iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za 

zlikwidowanie 1 m2 obsady rabat kwiatowych (określonej przez Oferenta w ko1.5 wiersz 5) i zakresu 

ilościowego metrażu powierzchni (określonego w kol. 6 wiersz 5). 

4.4. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość  dokonywania zmniejszenia w zakresie ilościowym 

prac w przypadku likwidacji/dewastacji części kwietników. 

Osobą  do kontaktu w sprawach związaną  z powyższym zamówieniem jest Arkadiusz Kot - 

kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska teł . 502 690 677 

Opis sposobu przygotowania i składania oferty: 

1. Ofertę  należy przygotować  i składać  zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego w terminie do 06.05.2022r do godz. 10.00 ( decyduje data wpływu do urzędu) 

2. Sposób składania oferty: w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu ( np. koperta) na 

adres Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin - Sekretariat Urzędu 

z dopiskiem - „Utrzymanie rabat kwiatowych na terenie Miasta Świdwin" W przypadku 

braku powyższego oznaczenia Zamawiający będzie traktował  taką  ofertę  jako zwykła 

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.pl   podając w tytule wiadomości 

nazwę  postepowania „Utrzymanie rabat kwiatowych na terenie Miasta Świdwin" W 

przypadku braku opisu tytułu wiadomości Zamawiający będzie traktował  taką  ofertę  jako 

zwykłą  korespondencję. 



POUCZENIE 

1. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty: 

a) złożonej po terminie 

b) zawierającej błędy w obliczeniu ceny, niebędące oczywistymi omyłkami rachunkowymi 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym etapie, bez podania przyczyny, 

b) zmiany warunków udziału w postepowaniu, jak również  przesunięcia terminu składania ofert, 

c) wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty 

3.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 przedmiotu zamówienia. 

Załącznik 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
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