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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów zieleni
miejskiej na terenie miasta Kowary
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów zieleni miejskiej:
parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary.
I. Przedmiot zamówienia w zakresie utrzymania parków, skwerów, rabat obejmuje:
1. Codzienne oczyszczanie obiektów – usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Sposób oczyszczania zależy
od rodzaju nawierzchni; usuwanie zanieczyszczeń poprzez: usuwanie śmieci i innych odpadów, zamiatanie,
usuwanie liści (z wyłączeniem ul. 1 Maja i ul Pocztowej)
2. Koszenie nawierzchni trawiastych – częstotliwość koszenia – dwa razy w miesiącu od podpisania umowy do 30
października, przy czym wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm.
3. Mechaniczne odchwaszczanie, plewienie, różnego rodzaju nasadzeń krzewów ozdobnych i kwiatów rosnących
na klombach i rabatach – krotność odchwaszczania w zależności od stanu zachwaszczenia, co najmniej 2 razy w
miesiącu.
4. Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów (ilość cięć w zależności od potrzeb), co najmniej raz w
miesiącu.
5. Usuwanie samosiewów i odrostów krzewów i drzew nie rzadziej niż raz w miesiącu, począwszy od dnia
podpisania umowy do 30 października.
6. Wiosenne i letnie zabiegi pielęgnacyjne krzewów ozdobnych, przy czym nawożenie dwukrotne w ciągu roku w
miesiącach maj oraz lipiec , z uwzględnieniem przycinania żywopłotów dwa razy w miesiącu, natomiast
pojedynczych drzew i krzewów ozdobnych jeden raz do roku.
7. Uzupełnienie trawników mieszanką traw dywanowych (120 kg) w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
8. Uzupełnienie ziemi ogrodniczej (substrat torfowy; 200 worków po 80 l) w miejscach wskazanych przez
zamawiającego.
9. Uzupełnienie kory (sosnowa; 300 worków po 80 l) w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
10. Uzupełnienie nasadzeń krzewów (Irga pozioma w pojemnikach 100 szt., Berberys Thunberga 'Red Pillar' w
pojemnikach 50 szt., Trzmielina Fotune'a w pojemnikach 50 szt.)
11. Codzienne podlewanie kwiatów w donicach zawieszonych na latarniach ulicznych – 44 szt.
12. Informowanie drogą telefoniczną Zamawiającego na bieżąco o wszystkich nieprawidłowościach, szkodach
(aktach wandalizmu) oraz zagrożeniach bezpieczeństwa osób i mienia występujących na terenach zieleni miejskiej.
Lokalizacja i nazwa obiektów wchodzących w obszar przedmiotu zamówienia:
• skwer przy ul. Kowalskiej; dz nr 209 o powierzchni 774 m2,
• skwer przy ul. Jeleniogórskiej; dz nr 32 o powierzchni 1463 m2,
• skwer przy ul. Dworcowej;dz nr 238/2 o powierzchni 585 m 2,
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skwery przy ul. Jeleniogórskiej, dz nr 67/4 i 70 o powierzchni 618 m 2,
skwery przy ul. Pocztowej, dz. nr 105/9, 104/6, 108/8, 418 o powierzchni 767 m2,
skwery przy ul. 1 Maja dz. nr 210, 266/6, 397/75 o powierzchni 543 m2,
skwer przy ul. Górnicza dz. nr 403/4 o powierzchni 121 m2,
park przy ul. Parkowej dz. nr 600 o powierzchni 4000 m2,

II. Przedmiot zamówienia w zakresie koszenia obejmuje koszenie, zgrabianie i wywóz traw na terenach
administrowanych przez Gminą Miejską Kowary. Orientacyjna powierzchnia do koszenia wynosi 50 000,00 m 2.
Częstotliwość koszenia – 4 razy w trakcie obowiązywania umowy, przy czym wysokość trawy nie może
przekroczyć 10 cm. Zakres oraz lokalizacja prac zawarte będą w poszczególnych zleceniach roboczych.
Odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi będą dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, tj. Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z/z Bukowiec ul. Robotnicza
6, 58- 533 Mysłakowice.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV

77 31 30 00 – 7 Usługi utrzymania parków
77 31 41 00 – 5 Usługi w zakresie trawników
77 34 00 00 – 5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77 31 21 00 - 1 Usługi odchwaszczania

Warunki udziału w postępowaniu:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie podobne;
za zamówienie podobne Zamawiający uważa usługi polegające na pielęgnacji zieleni na terenie zurbanizowanym
(granice administracyjne miasta) o powierzchni nie mniejszej niż 50 000,00 m 2 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
metrów kwadratowych), w skład których wchodziło minimum wykaszanie trawników, odchwaszczanie, plewienie,
nasadzenia roślin, usuwanie zanieczyszczeń, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) za każdą usługę (każde zamówienie).
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia,
w skład którego wchodzi co najmniej:
- jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie pielęgnacji terenów zielonych,
- dwie osoby – operatorzy kosiarek,
- dwie osoby – zajmując się odchwaszczaniem, plewieniem i usuwaniem zanieczyszczeń.
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Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza łączenia funkcji ww. osób.
c) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami
technicznymi:
- kosiarka spalinowa – co najmniej 2 szt.,
- kosiarka spalinowa z napędem – co najmniej 1 szt.,
- kosiarka do żywopłotu – co najmniej 2 szt.,
- kosa spalinowa – co najmniej 2 szt.,
1.3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych).
2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków
podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych
dokumentach i oświadczeniach, . Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści
odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się
za odrzuconą.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
3.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do oferty
należy dołączyć:
3.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2;
3.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 3
3.1.3. Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia
3.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4
3.1.5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5
3.1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż w pkt 1.3.
3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy należy dołączyć:
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3.2.1. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 pkt.II.
3.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Kryterium oceny oferty :
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena oferty brutto: 100%
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję Przetargową obliczona wg poniższego
wzoru:

(

a no
a nk

)

∗100 = Pc

Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty (ze skalą ważności).
1. Cena 100 %
liczona w następujący sposób :
Rc = A + B
a) Cena za 1 miesiąc utrzymania parków, skwerów, rabat
cena najniższa
A = =============== X 20 %
cena badana
b) Cena za koszenie 1m2
cena najniższa
B = =============== X 80 %
cena badana
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Najwyższa z badanych suma: Rc = A + B będzie podstawą wyboru Wykonawcy.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym
w zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała najwyższą liczbę punktów
Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów zieleni miejskiej na
terenie miasta Kowary
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2015 r
Miejsce i termin złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1
Maja 1a, pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi Klienta ) do dnia 19.05.2015 r o godz. 945
Termin otwarcia ofert 19.05.2015 r o godz. 1000
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Bartłomiej Nawrocki tel. 75 64-39-225
Załączniki:
• załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
• załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
• załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe
• załącznik nr 4 – Wykaz osób,
• załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi
• załącznik nr 6 - Wzór umowy,

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* w przypadku zawierania umowy
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