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pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE- 20.05.2014r
W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę usługi
1. Zamawiający: Miasto Kostrzyn nad Odrą reprezentowane przez Burmistrza Miasta
Kostrzyn nad Odrą- dr Andrzej Kunt
2. Przedmiot zamówienia:
a) Konserwacja ( utrzymanie sprawności eksploatacyjnej) rowów melioracji szczegółowych:
- rowu R-1, L-920m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą
- rowu R-B, L-1560m i rowów R-C, L-718m, R-C0, L-180m, R-C1, L-190m przy ul.
Kościelnej w obrębie Os. Szumiłowo tj.:
1 krotna konserwacja w ciągu roku rowów w miesiącach: październik :
- ręczne wykoszenie rowu- w razie potrzeby wykarczowanie krzewów i drzew w wieku do 10 lat.;
- wygrabienie wykoszonych skarp i dna;
- usunięcie kożucha roślin pływających oraz wyhakowanie dna;
- usunięcie namułu ( ręcznie z dna cieku) wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż brzegów;
- usuwanie zatorów z materiałów obcych (w tym śmieci) ;
b) Konserwacja ( utrzymanie sprawności eksploatacyjnej) rowów przydrożnych:
- rowów przydrożnych położonych po obu stronach drogi ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad
Odrą o łącznej dł. ok. 2300 m, szer. dna rowów: 0,25m; 0,5m; 1,0m , długość obu skarp od
3,0 do 7,0 m;
- rowów
przydrożnych położonych w większej części po jednej stronie drogi
ul. Kostrzyńskiej na Os. Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. 3470 m, szer. dna
rowów: 0,3m; 0,4m; 0,5m; oraz 1,4 m , długość obu skarp od 3,0 do 6,0 m tj:
2 krotna konserwacja w ciągu roku rowów przydrożnych w miesiącach: czerwiec,
październik:
- wykoszenie rowu, w tym w razie potrzeby wykarczowanie krzewów i drzew w wieku do 10 lat.;
- wygrabienie wykoszonych skarp i dna;
- usuwanie materiałów obcych (w tym śmieci);
3. Lokalizację rowów objętych przedmiotem zamówienia przedstawiają załączniki mapowe –
załącznik do umowy.
4. Termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca do 30 listopada 2014r
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
Szczegółowy zakres prac określono w załączonym przedmiarze robót. Do obliczeń (szerokość
rowu i skarpy) przyjęto wartości uśrednione.
Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie i samodzielnie zweryfikować obmiary.

Wykonawca zobowiązany jest spełniać kryteria wymienione w załączonym oświadczeniu
6. Sposób przygotowania oferty:.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” Ofertę sporządzić należy
w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem
lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty cenowe proszę składać I- mail na adres: justyna.przekora@kostrzyn.um.gov.pl lub
komunalna@kostrzyn.um.gov.pl lub w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego
lub pocztą na adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą , ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą do dnia 27 maja 2014r do godziny 15.00 z dopiskiem „oferta na konserwację rowów „
Uwaga
Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu umowy lub unieważnienie zapytania
w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
8. Termin związania ofertą: 30 dni
( projekt umowy do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta)

...................................... .........................
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

