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ZAPYTANIE OFERTOWE

WartoS6  szacunkowa  zam6wienia  nie  przekracza  30.000  euro,  w  zwiqzku  z  czym  do
niniejszego postepowania ofertowego nie stosuje sis przepis6w art. 4 pkt 8 ustarvy z dnia 29
stycznia 2004  r.-   Prczwo zczrm6wz.e# pevb/z'cznycfo  (tekst jednolity:  DZ.  U.  z 2017  r.  poz.  1579
zezm.).

Zamawialqcy-    Gmina  Drawsko  Pomorskie-    zaprasza  do  zlozenia  oferty  na  nastepujqce
zam6wienie publiczne :

"Usuniecie drzew wraz z frezowaniem pni po Scietych drzewach99
I.          Opis przedmiotu zam6wienia: usuniecie pietnastu sztuk drzew:

Dzialka nr 270, obreb Gudowo gminy Drawsko Pomorskie:

I    Dwa drzewa liSciaste z gatunku topola czama o obwodach pni: 420 cm i 460 cm,
oznaczone w terenie litera wC% i "D??,

Dzialka nr 285, obreb Gudowo gminy Drawsko Pomorskie:

±     Cztery  topole   czame  o   obwodach  pni:   410   cm,  460  cm,   375   cm,  406   cm,
oznaczone w terenie literq ,,F" i ,,G" oraz liczbq "7" oraz "9".

Drzewa oznaczone  literami "C",  ,,D,,,  "F I  "G,,  oraz liczbq M7"  i  "9" zlokalizowane  sq na
dzialkach gminnych, w pasie drogi gminnej  Gudowo- Mielenko Drawskie i na terenie boiska
sportowego.

Dzialka nr 363/3, obreb ll miasta Drawsko Pomorskie:

i    Jedno drzewo liSciaste z gatunku brzoza brodawkowata, o obwodzie pnia 98 cm,
oznaczone w terenie litera %A,?,  zlokalizowane na dzialce gminnej) przy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Polnej.

Dzialka nr 83/1, obreb ll miasta Drawsko Pomorskie:

I    Jedno   drzewo   liSciaste   z   gatunku  wierzba  biala,   o   obwodzie  pnia  242   cm,
oznaczone w terenie  "A",  zlokalizowane na dzialce  gminnej, bezpoSrednio przy
murowanej altanie Smietnikowej,   okolo 0,5m od budynku mieszkalnego, przy ul.
Wodnej.

Dzialka nr 259, obreb 12 miasta Drawsko Pomorskie:

=     Pieciu drzew liSciastych z gatunku kasztanowiec z\vyczajny o obwodach:  158 cm,
218 cm, 174 cm, 1 10 cm,  127 cm, oznaczonych w terenie literami od "A» do ,,F,

-verte-

ul. Gen. TM.   Sikorskiego 41, 78-500 Drowsko Pomorshie
Eel. 094 344 6850; fax 094 363-31-13

e-mail: r.gluchowshi@dravsko.pl'    Internet: unJJW.drowSkO.Pl



I     Jedno  drzewo  liSciaste  z  gatunku  jesion  \vyniosly  o  obwodzie  pnia   180  cm,
oznaczone w terenie literq "P.

Drzewa oznaczone literami od "A" do "F, zlokalizowane sq na dzialce gminnej9
w   bezpoSrednim   sapiedztwie   hali   sportowej   przy   Gimnazjum   im.   Adama
Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, przy ul. Dworcowej 2A.

Dzialka nr 160/2 obreb Zagozd gminy Drawsko Pomorskie

i    Jedno   drzewo   liSciaste  z  gatunku  topola  czama,   o   obwodzie  pnia  370   cm,
oznaczone w terenie literq "A".   Drzewo zlokalizowane jest w dzialce drogowej
ur   160/2   obreb  Zagozd,   okolo   50   cm  od  krawedzi  drogi.   Przy  posesji   gm.
Drawsko Pom., pod adresem: Zagozd 23.

II.        Zasady obowiqzujqce przy \vykonywaniu zadaria:

a)   \vycinka drzew realizowana poprzez odciecie pila mechanicznq gal?zi, konar6w i
czeSci pnia drzewa oraz spuszczenie ich po linach;

b)   pociecie pni i konar6wnaodcinki od 0,5 mdo 1,0 m;

c)   uprzatniecie pozostaloSci powstalych podczas usuwania przedmioto\vych drzew;

d)   uporzadkowanie    miejsca    po    usunietych    drzewach,    w    tym    niezwloczne
uzupelnienie ziemiq dofu po frezowaniu i \vyr6vIlanie terenu;

e)   \vycinka  drzew,  stanowiqca  przedmiot  zam6wienia,  winna  bye  \vykonywana  w
tald  spos6b,  aby  nie  naruszy6  istniejacej  roSlinnoSci,    oraz  urzadzeh,  instalacji  i
zabudo\vy   w   bezpoSrednim   otoczeniu   karczowanego   drzewa   i   na   szlakach
komunikacyjnych znajduj acych sic w sqsiedztwie;

I)    przed zlo2eniem oferty \vymagane jest przeprowadzenie ogledzin w terenie;

g)   przed  przystapieniem  do   realizacji  prac,     drzewa  przewidziane   do   usuniecia
zostanq oznakowane przez Wykonawce i osobe reprezentuj acq Zamawiaj acego.

Ill.       Zamawiajqcy   zastrzega   sobie   prawo   zmniejszenia  zckresu   zam6wienia   (\vycinka
poszczeg61nych drzew),   w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza
moZliwoSci flnanSOWe Zamawiajacego.

IV.       Termin realizacji zam6wienia: do 13 grudnia 2017 r.

V.        Osoby   \vyznaczone   do   kontalctu   w   sprawie   zam6wienia   oraz   spos6b   uzyskaria
informacji:

>  Stanislaw Bulczyhski e-mail: s.bulczvnski@,drawsko.pl, tel. 94 34 46 853,

>  Radoslaw Gfuchowski e- mail: r.gluchowski@,drawsko.p1) tel. 94 34 46 850,

Urzqd Miejski w Drawsku Pomorskim, Park Chopina 2 (pok.nr 2)

VI.       Kr)rferia \vyboru ofert: cena-  100%;

VII.     Do ofertv nalegiv zalaczv6:

1 )  oSwiadczenie, Ze Wykonawca ubiegajacy sis o zam6wienie spelnia wanmki okreSlone
w  art.22  ust.1  usta\vy  z    29  stycznia  2004  r.-    Prc"/a  zc)rm6wz'eri pa/6/z'czJ?J/Cfo  (tekSt

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.  1579 z p6Zn.zm.);

2)   oSwiadczenie,  ze  Wykonawca dysponuje  sprzetem  i  \vyposazeniem umozliwiajacym
naleZ)rfe     \vykonywanie     obowiqzk6w     karczowania     drzew     i     zabezpieczenia
technicznego, zape\uniaj acych w \vystarczajqcym stopriu tck2e bezpieczehstwo ludzi i
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majatku   Zamawiajacego,   w   kt6rym   \vykaZe   rodzaj    urzqdzeh,   jakie   zamierza
przeznaczy6   do   \vykon)nvania   robot   oraz   wskaze   podstawe   dysponowania  tymi
zasobami.   Zlozenie   takiego   oSwiadczenia  z   \vykazem   sprzetu  bedzie   uznane   za
spelnienie \vymog6w w zakresie zabezpieczenia technicznego uslugi;

3)   oSwiadczenie,   Ze   Wykonawca   dysponuje   osobami   zdolnymi   do   \vykonywania
przedmiotu zam6wienia,  a w szczeg6lnoSci:  co  najmniej jednq osob? przewidywana
do pracy pilq motorowq' kt6ra musi bezwzglednie posiada6 upra\unienia do obslugi pit
motoro\vych lub np. potwierdzone ukohczenie kursu obslugi pilarek;

4)   oSwiadczenie,   Ze   do   \vykonywania  prac   objetych  umowa  zatrudni  pracovIlik6w
posiadajqcych doSwiadczenie w pracach przy usuwaniu drzew i frezowaniu pni;

5)   \vykaz  os6b przewidzianych przez  Wykonawce  do  realizacji  zam6wienia,  w kt6rym
\vyszczeg6lnieni    zostanq    praco\unicy    do    usuwania    drzew    i    frezowania    pni,
\vykonujqcy  zam6wienie  lub  uczestniczacy  w  \vykonaniu  zam6wienia,    posiadane
przez   nich   doSwiadczenie,   a   takee   zakres   \vykonywanych   czynnoSci,   w   tym
szczeg6lnie DraCO\^miCV OdDOWiedZialni za brace WVkOnVWane Dilarka lahcuchow

6)   oSwiadczerie, Ze  Wykonawca posiada oplaconq polise, a w przxpadku jej  braku inny
dokument  potwierdzajqcy,  Ze  Wykonawca jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialnoSci
cywilnej  w zckresie prowadzonej  dzialalnoSci zwiqzanej  z przedmiotem zam6wienia.
Jako    zalacznik    do    po\vyZszego    oSwiadczenia    Wykonawca   jest    zobowiapany
przedstawi6 kopie polisy lub innego \vymaganego dokumentu.

VIII.   Ofert? nale2y zloty6 w formie pisemnej w zamknietej kopercie z dopiskiem:
"  Usuni?cie  drzew  wraz  z frezowaniem  pni  po  Sci?tych  drzewach".  0£edp rrfhety
sporzqdzi6  w jezyku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie,  komputerze,  lub
nieScieralnym atramentem.

IX.       Miejsce i termin zlo2enia/ przeslanie ofert:  oferte nalegiv zlogiv6 do dnia 04 grmdnia
2017 r.  do godz.   14:00  w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
pok6j  210  lub  przesla6  na  adres  Zamawiajqcego  w  nieprzekraczalnym  terminie  do
dnia 04 gmdnia 2017 roku do godz.  14:00  (brana bedzie pod uwage  data \xplyvll).

X.        Ogloszenie o postepowaniu i wanmki udzialu w post?powaniu moga bye zmienione, a
postepowanie  moZe  bye  odwofane  przez  Zamawiajqcego  w  kazdym  czasie,  bez
podania przyczyny.

XI.      Zamawiajqcy moZe uniewaZni6 postepowanie miedzy innymi, gdy:

1 )  w postepowaniu nie zlozono zadnej oferty)

2)   cena   najkorzystniejszej   oferty   przekroczyla   wartoS6   kwoty,   kt6rq   zamawiajacy
przeznaczyl na fmansowanie zam6wienia,
3)  \vystapila istotna zmiana okolicznoSci, niezale2na od zamawiajacego, powodujaca, 2e
dalsze prowadzenie postepowania lub \vykonanie zam6wienia nie jest zasadne.
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