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Garwolin dnia 18 kwietnia 2019 r

WZK.5545.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na koszenie powierzchni zielonych przy zbiorniku retencyjnym

w Garwolinie.

Na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1". Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. pozycja 1986 z późno zm.), Miasto Garwolin zwraca się z zapytaniem
ofertowym.

I Zamawiający.

Nazwa zamawiającego: Miasto Garwolin.

Adres zamawiającego: ul. Staszica 15,08-400 Garwolin

Telefon: 25 7864242

II Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia trawy i innych roślin wyrastających na
nieutwardzonej powierzchni działki wokół zbiornika retencyjnego w Garwolinie oraz
usunięcie skoszonych roślin lub ich rozdrobnienie i rozsypanie na wykoszonej powierzchni.
Koszenie należy wykonać na łącznej powierzchni 8,5 ha, w tym około 7,5 ha powierzchni
płaskiej i około 1 ha powierzchni skarp obwałowania zbiornika, rowów opaskowych, kanałów
i brzegu rzeki od strony zbiornika. Łączna długość tych skarp - około 7,5 km.

Liczba usług koszenia w roku: 2 lub 3 razy w roku w zależności od intensywności wzrostu
roślin zielonych.

Wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie zlecenia wystawianego każdorazowo na
wykonanie koszenia w określonym terminie, a rozliczenie następować będzie na podstawie
faktury wystawianej przez usługodawcę po każdorazowym skoszeniu całej powierzchni.

III Termin realizacji:

1. Realizacja zamówienia w przedziale czasowym od połowy maja do połowy
października 2019 r. Termin każdego koszenia uzgadniany będzie indywidualnie
z zamawiającym.

2. Zmawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zadania bez podawania
przyczyny.

IV Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania.

2. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej nie naruszonej kopercie.
Na kopercie należy zamieścić następujący napis:



"Zapytanie ofertowe:
Koszenie roślinności na działce wokół zbiornika retencyjnego w Garwolinie.

Nie otwierać do dnia 15 maja 2019 r. godziny 10°°"
oraz podać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

V Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Garwolina
przy ulicy Staszica 15 - sekretariat, nie później niż do dnia 15 maja 2019 r. godziny
930 . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie będą
zwrócone nadawcy.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 1000

w Urzędzie Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15 w budynku B pokój 28.

VI Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena brutto za jednorazowe wykoszenie całej opisanej wyżej powierzchni, usunięcie
wykoszonych roślin lub ich rozdrobnienie i rozsypanie na wykoszonej powierzchni, przy
jednoczesnym spełnieniu warunku posiadania wyposażenia umożliwiającego wykonanie tej
usługi w czasie 10 dni od rozpoczęcia koszenia.

Kontakt:

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami Tadeusz Ołowski

Telefon 25 786 42 11
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Załącznik: wzór formularza ofertowego.



OFERTA 

na koszenie roślinności na działce wokół zbiornika retencyjnego w Garwolinie

N .. d ib kazwa 1 sie Zl a wy onawcy .

Adres telefon/faks .

Do: 

Miasto Ganvolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym

za cenę brutto zł

Słownie .

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Jestemlśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.

2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny
do wykonania zamówienia.

3. Cena brutto zawarta w ofercie obejmuję kompletną ( z punktu widzenia celu, jakiemu
ma służyć) realizację zamówienia.

4. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i załączników, nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami
określonymi w zapytaniu ofertowym.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia ofert.
7. Korespondencję prosimy kierować na adres .

nr telefonu nr faksu .

Podpisano
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy


