ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013 r. z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
1.Zamawiający Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2.Przedmiot zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji drzew i planu nasadzeń drzew
w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 53,6km bieżących,
parkach oraz na terenach zieleni osiedlowej o powierzchni około 13,07ha zestawionych
w załączniku do umowy.
2. Zakres prac określonych w ust.1 obejmuje wykonanie:
1) części opisowej zawierającej:
a) inwentaryzację drzew w pasach drogowych, parkach oraz na terenach zieleni wraz
z zaplanowaniem gospodarki drzewostanem na lata 2016-2020, w tym:
-charakterystyka istniejącej zieleni,
-zestawienie tabelaryczne drzew w wieku powyżej 10lat ze wskazaniem przynależności
gatunkowej, obwodu pnia na wysokości 130cm nad poziomem gruntu, szacunkowego wieku
drzewa oraz określenie stanu zdrowotnego każdego drzewa z ogólnym opisem uszkodzeń
i szacowaniem ilości posuszu,
- wskazanie w tabeli drzew, które ze względu na stan zdrowia lub generowane przez nie
zagrożenie dla otoczenia, trudne do zlikwidowania za pomocą zabiegów pielęgnacyjnych,
kwalifikują się do usunięcia (należy krótko opisać przy każdym drzewie powód planowanego
usunięcia).
-wskazanie w tabeli wszystkich drzew, które powinny zostać objęte zabiegami
pielęgnacyjnymi (usunięcie konarów i drobnego posuszu, przycięcia (korekty) i formowaniem
koron itp. prace pielęgnacyjne). Należy krótko opisać przy każdym drzewie, jakie zabiegi
powinny zostać na nim przeprowadzone oraz w jakim terminie, uwzględniając przy tym
zmniejszenie zagrożenia dla przechodniów ze strony wybujałych, kruchych drzew, poprzez
uformowanie (obniżenie) ich koron w styczniu-lutym 2016r.
b)plan nasadzeń, w tym:
- opis koncepcji,
- dobór gatunków, odmian, ilości egzemplarzy do posadzenia, wielkości (wieku) sadzonek,
wielkości bryły korzeniowej oraz terminów posadzenia.
c)wskazówki do pielęgnacji zaplanowanych nasadzeń.
2) części graficznej zawierającej wskazanie lokalizacji przeznaczonych do usunięcia lub
nasadzenia drzew wykonanej na mapie w skali 1:1000 w formie papierowej i elektronicznej,
z zaznaczeniem każdego okazu drzewa wg numeracji zastosowanej w zestawieniu
tabelarycznym
3. Przy planowaniu nasadzeń należy uwzględnić przede wszystkim konieczność wymiany
drzewostanu i krzewów, czyli zastąpienie usuniętych okazów nowymi roślinami oraz
konieczność dokonania przez Miasto do dnia 30.10./2016 nasadzeń kompensacyjnych w
ilości 220szt. Plan nowych nasadzeń powinien uwzględniać przeznaczenie terenu w planie
zagospodarowania przestrzennego.
4. Plan nasadzeń należy wykonać w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji
elektronicznej zapisanej na płycie CD (1 egzemplarz) w postaci: dokumentów MS WORD
(format .doc) oraz dokumentów w formacie .pdf.
3.Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2015r

4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania, w szczególności transport, robociznę
i materiał niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, w tym mapy w skali 1:1000.

5.Inne istotne warunki zamówienia:
Wzór umowy w załączeniu.
6.Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”(zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „Inwentaryzacja i plan
nasadzeń”.
7.Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 18.09.2015r, do godz.15.00
Ofertę złożyć można osobiście w Biurze obsługi Interesanta lub wysłać pocztą na adres
Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
8.Termin związania ofertą: 30 dni

Kostrzyn nad Odrą , dnia …………………

…………………………….……….
(podpis Burmistrza)

