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Pabianice, dnia 11 marca 2022 r.

Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1.

Zamawiający: Miasto Pabianice z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56,
REGON: 472057715, reprezentowany przez:
Prezydenta Miasta Pabianic - Grzegorza Mackiewicza, zwany dalej „Zamawiającym”
zaprasza do złożenia oferty na:
Przebudowa pergoli podtrzymującej korony platanów w parku im. J. Słowackiego
wraz z przeprowadzeniem niezbędnych cięć koron platanów.

2.

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pergoli podtrzymującej korony platanów o wymiarach 10,5
x 10,5 m o kształcie zgodnym z przedstawionym na zdjęciu, stanowiącym załącznik nr 1 do
zaproszenia. Konstrukcja pergoli prosta z drewna pełnego konstrukcyjnego o wymiarach minimum
7x7 cm. Stopy posadowione w gruncie na kotwach izolujących drewno od gruntu. Konstrukcja musi
być zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych (malowana minimum dwa razy kolor złoty dąb).
2.2. Przed zamontowaniem pergoli należy usunąć pozostałości starej konstrukcji podtrzymującej korony
drzew, przeprowadzić niezbędne cięcia zabezpieczające i korygujące drzew. Po zamontowaniu pergoli
należy uformować korony platanów.
2.3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: park im. J. Słowackiego.
2.4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania miejsca realizacji usługi oraz
bezpośredniego sąsiedztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, ich mienia, a także
realizacji usługi z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami prawa i przepisami bhp.
2.5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich w związku
z realizacją usługi.
2.6. Rozliczenie odbywać się będzie jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
i odbiorze bez uwag. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 miesiąc licząc od dnia 15.04.2022 r.
4.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
4.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
tzn. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie cięcia i pielęgnacji drzew lub usług utrzymania
terenów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności
gospodarczej.
4.2. posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie
wykonali: co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych drzew lub
utrzymaniu zieleni na terenach ogólnodostępnych o wartości min. 10 000,00 zł brutto oraz załączą
dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (np. referencje);
4.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenie o dysponowaniu osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

5.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
b) dowody potwierdzające, że wykazane usługa została wykonana należycie (np. referencje).
c) formularz ofertowy – druk załącznik nr 2 do zaproszenia
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
6. 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.
Osoby do kontaktu: Edya Błoch – Maciaszek, Agnieszka Pietrowska, tel. (42)22-54-628, adresy e-mail:
parki@um.pabianice.pl.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia
w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją: Oferta na: Przebudowę pergoli podtrzymującej
korony platanów w parku im. J. Słowackiego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych cięć koron
platanów, nie otwierać przed 21.03.2022 r.
9.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (Pabianice
ul. św. Jana 4, II piętro pok. 21) do godz. 12.00 dnia 21.03.2022 r.

10. 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. Spośród złożonych ofert zostanie
wybrana jedna, a z wybranym Wykonawcą miasto podpisze umowę.
11. 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:
a) 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.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.

13. 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 3 do niniejszego zaproszenia.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
o wartości poniżej 130 000 zł.

PREZYDENT MIASTA PABIANIC
GRZEGORZ MACKIEWICZ

