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Pabianice, dnia

listopada 2018 r.

Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

1.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający: Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza
do złożenia oferty na:
„Ukwiecenie i pielęgnację konstrukcji kwietnikowych na terenie miasta Pabianice”

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
2.1 Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 1: Kompleksowa usługa ukwiecenia, obejmująca:
a) Zakup roślin w następującej ilości:
Ilość i rodzaj sadzonek
Ilość i rodzaj kwietników
do obsadzenia

Ipomea
czerwonobrązowa

Surfinia
purpurowa

Surfinia
kremowa

Ipomea jasna

7 stojących konstrukcji
kaskadowych model
H2000

308 szt.

231 szt.

119 szt.

112 szt.

8 stojących konstrukcji
kaskadowych model
H1100

120 szt.

88 szt.

48 szt.

40 szt.

42 wiszące konstrukcji
kaskadowych model W600

378 szt.

294 szt.

168 szt.

126 cm

18 betonowych gazonów

36 szt.

36 szt.

36 szt.

36 szt.

12 metrowych skrzynek
kwiatowych

36 szt.

36 szt.

36 szt.

36 szt.

3 donice na mostku na
terenie Parku im. J.
Słowackiego

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

882 szt.

689 szt.

411 szt.

354 szt.

łącznie:

b) Wypełnienie kwietników, określonych tabelą w punkcie a) odpowiednim podłożem kwiatowym
z domieszką hydrożelu, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (w ilości zgodnej
z zaleceniem producenta i dopasowanej do zapotrzebowania gatunków roślin wybranych do
nasadzenia);
c) Obsadzenie kwietników i podlanie.
d) Sadzonki powinny być dojrzałe, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte, pokrój roślin,
barwa kwiatów i liści oraz wielkość roślin powinna być charakterystyczna dla gatunku w całej
partii. Kwiaty powinny być wolne od wad: uszkodzenia mechanicznego, śladu żerowania
szkodników, oznak chorobowych.

e) W przypadku nieprzyjęcia się, bądź kradzieży sadzonek w terminie 30 dni od daty odbioru
usługi, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uzupełniania sadzonek na własny koszt.
Do szacowania należy przyjąć do 15% wszystkich zakupionych sadzonek potrzebnych do
obsadzenia kwietników określonych w zadaniu 1.
Zadanie 2. Posadzenie 440 szt. begonii drobnokwiatowej przy fontannie na terenie Parku im.
J. Słowackiego,
Zadanie 3. Bieżąca pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślinnych, określonych w zadaniu 1 i zadaniu 2,
w tym:
a) Zasilanie i podlewanie nasadzeń - podlewanie roślin odbywać się będzie codziennie w godzinach
wieczornych (między godz. 18 - 21) lub wczesnych godzinach rannych (maksymalnie
do godz. 9) z wyjątkiem dni, w których wystąpią opady atmosferyczne oraz z wyłączeniem
niedzieli i świąt. Niedopuszczalne jest podlewanie roślin przy pełnym słońcu w okresie upałów.
Zakres zadania obejmuje również sprzątanie terenu (zamiatanie) wokół i pod kwietnikami
z osypującej się ziemi, kwiatów i liści. Przy każdym podlaniu nasadzeń należy użyć środka
zasilającego dostosowanego do gatunku posadzonych roślin. Podlewanie nie może być
wykonaywane struminiem wody bez sitka.
b) Obrywanie przekwitniętych kwiatostanów i pielenie, w razie potrzeb, oraz usunięcie nasadzeń po
zakończonym sezonie.
c) Środki do zasilania roślin zapewnia Wykonawca. Zamawiający sprawdza ilość zakupionych
środków i sposób użycia. Cena podlewania powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała
koszt wody, jej transport, zakup środków do zasilania roślin
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Usługa musi być wykonywana w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób postronnych.
5. Miejsca realizacji usługi zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpośrednio przed
realizacją usługi.
6. Termin wykonania zamówienia:
a) dla Zadania 1: do 20 maja 2019 r.
b) dla Zadania 2: do 20 maja 2019 r.
c) dla Zadania 3: od 20 maja 2019 r. do 18 października 2019 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, - tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonał: co najmniej jedną usługę, której
przedmiotem było wykonywanie prac związanych z nasadzeniami kwiatów sezonowych
o wartości min. 10 000,00 zł brutto oraz załączą dowody potwierdzające, że usługa została
wykonana należycie.
3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenie o dysponowaniu
osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
2) Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonana należycie (np. referencje).
3) Formularz ofertowy – druk załącznik nr 1
4) Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania
zamówienia.
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
9.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się:
Wszelkich informacji w zakresie niniejszego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pietrowska, Agata Turza tel. (42) 22-54-628, e-mail:
apietrow@um.pabianice.pl, aturza@um.pabianice.pl

10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją: Oferta na: „Ukwiecenie i pielęgnacja
konstrukcji kwietnikowych na terenie miasta Pabianice”
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach
(Pabianice ul. św. Jana 4, II piętro pok. 22) lub Biurze Obsługi Interesanta (ul. Zamkowa 16, parter)
do godz. 12.00 dnia 23.11.2018 r. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.11.2018 r. o godz. 12.30,
a o wynikach zostaną Państwo zawiadomieni drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail.
13. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena
powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Cenę w ofercie
należy podać jako cenę za całość zamówienia oraz za każde z zadań osobno, w tym za zadanie 3
należy przedstawić cenę ryczałtową za dany miesiąc, na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Spośród złożonych ofert zostanie wybrany jeden
Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

najniższa cena (KC) – 100 pkt. (max liczba punktów 100)
Cn
KC= ------ x 100
Co
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto za całość zamówienia spośród ofert spełniających
wymagania.
Co – cena oferowana brutto oferty ocenianej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na
zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: http://
nowy-bip.um.pabianice.pl/

….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

