
 
Poddębice, dnia 04.02.2020 r. 

 

 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
 zaprasza do złożenia oferty na 

„Wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie miasta Poddębic” 
 
 
 
Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66 
e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
1. Przedmiotem zamówienia jest : 

- wykonanie prac pielęgnacyjnych i sanitarnych na 200 sztukach drzew; 
- wywóz gałęzi i obciętych konarów; 
- uporządkowanie terenu po zakończonych pracach; 
Cięcia i prace pielęgnacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
sztuki ogrodniczej. Cięcia koron drzew muszą uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew   
m.in.: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi oraz konstrukcję korony drzewa. Przy 
wykonywaniu cięć korony drzewa należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju 
typowego dla danego gatunku. 

2. Wykonawca dokonuje prac tylko na wyznaczonych drzewach. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze i 
chodnikach w trakcie prowadzenia robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w zadanie przy użyciu sprzętu własnego. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem frontu robót i dozoru wykonywanych w 

ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zadania w 

szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenie 
mienia. 

6. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania usługi oraz pilarzy 
posiadających uprawnienia wraz z aktualnymi badaniami profilaktycznymi i do pracy na wysokości. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji iwycinki drzew zgodnie z przepisami 
prawa. 

7. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca obejrzał drzewa będące przedmiotem 
zamówienia. 

 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Zatrudnianie wykwalifikowanych pilarzy; 
2. Zatrudnianie przynajmniej jednej osoby na umowę o pracę z uprawnieniami chirurgia drzew II stopnia; 
3. Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę min. 500 tys. zł,- 
4. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat min. 2 robót polegających na wycince i pielęgnacji drzewostanu na 

kwotę co najmniej 90 tys. zł. 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. 
 
 



 
 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferta winna zawierać: 
1. Cenę zamówienia uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                   

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2. 
4. Wykaz wykonanych prac – załącznik nr 3. 
Ponadto do oferty winny być załączone: 

- ubezpieczenie oc na kwotę min. 500 tys. zł,-; 
- parafowany projekt umowy - załącznik nr 4. 

 
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT 
Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się kryterium : 
- cena 100 %, 
Maksymalną liczbę punktów  otrzyma Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę, to 
znaczy zaoferuje najniższą cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy 
otrzymają proporcjonalnie mniejsza liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Pc=  C min.  x 100 pkt. , gdzie: 
         Co 
Pc- punkty za kryterium cena, 
Cmin.- cena oferty  z najniższą  ceną spośród złożonych ofert. 
Co - cena oferty badanej. 
 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , ul. Parzęczewska 29/35, sekretariat pok. Nr 6. 
     Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2020 r. do godz.12.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem   
     „Wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie miasta Poddębic” 
2. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

po adresem http://mpwik-poddebice.pl/. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 

przyczyny. 
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609-700-034, osoba do kontaktu: Michał Srogosz. 
 
 

 
 
Zatwierdzam: 
 

                                                                                                                        


