WRM-RI.7013.23.2018

Będzin, dnia 18.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu
nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w
ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin” dofinansowanego ze środków UE w ramach
RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb
pozakonkursowy”.
Przedmiotem zamówienia jest aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem
i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych
do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac objęty zamówieniem przedstawia
koncepcja aranżacji zieleni, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, przedmiar robót
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
przyjęcia zlecenia.

do 3 tygodni od daty zawarcia umowy/

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:
1.1) Wymaga się wykazania wykonania dwóch usług o minimalnej wartości brutto 50.000,00 zł łącznie.
Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się
usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie aranżacji terenów zieleni.

1.2) Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje jedną osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w
zakresie wykonanie aranżacji terenów zieleni.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający
oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja
ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić
wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie usługi jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i
wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park
Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto
Będzin” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.4.3
Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”.
Wyceniając usługę, Wykonawca winien odnieść się do opisu przedmiotu zamówienia oraz dostępnej
dokumentacji, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów prac, zastosowanych
materiałów i urządzeń. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami
Zamawiającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego.
Oferowana cena musi pokrywać wszelkie koszty wykonania prac, jak również m.in.koszty:
-wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych
z prowadzeniem prac wyspecyfikowanych w zamówieniu,
-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,
-dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkie koszty z tym
związane,
-sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na teren realizacji usługi i utrzymaniem,
-zużycia mediów dla potrzeb wykonania prac,
-wszelkich prac tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane,
-koszty uzyskania warunków zasilania w energię elektryczną i wodę, koszty ewentualnego zainstalowania
liczników zużycia wody i energii oraz koszty zużycia energii i wody,
-koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów,
-koszty związane z odbiorami wykonanych prac,
-koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, w tym pomiarów
geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji
i map geodezyjnych wraz z naniesieniem na mapy zasobów geodezyjnych itp. (protokoły badań, sprawdzeń
i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym),

- koszty przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu prac, obiektów, terenów przyległych i dróg
dojazdowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania,
Prace winny być wykonywane w sposób kompletny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami
inspektora. Tylko tak wykonane prace będą odbierane. Cena ofertowa winna pokrywać wszystkie wymogi
kompletnego i należytego wykonania prac niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one
opisane szczegółowo, czy nie.
Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter
pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością
i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac koniecznych do
wykonania oraz wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum,
VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.
VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę (skan dokumentów) należy przesłać e-mailem na adres: inwestycje@um.bedzin.pl,
lub należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie
Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy
się data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta – Referat Inwestycji, 42-500 Będzin,
ul. 11 Listopada 20. Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję
oraz opisać nazwą zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2018 r. godz. 12:00.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach
oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania zlecenia/umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także
do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Mirosław Leśniewski
Wydział Rozwoju Miasta – Referat Inwestycji
tel. kontaktowy: 32 267 91 64
mail: inwestycje@um.bedzin.pl
Monika Krzyżyk
Wydział Rozwoju Miasta – Referat Inwestycji
tel. kontaktowy: 32 267 92 23
mail: inwestycje@um.bedzin.pl

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Daria Paterek

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Przedmiar robót (zał. nr 2)
3. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 3)
4. Koncepcja aranżacji zieleni (zał. nr 4)
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załącznik nr 1

…..................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
.......................................................................................................................................................
tel. …..........................................................fax.............................................................................
Regon ........................................................NIP............................................................................
e-mail..............................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego
Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach
projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny
rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin” dofinansowanego ze środków UE w ramach
RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb
pozakonkursowy” na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zadania za cenę
ryczałtową brutto:
……………………………………zł
Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia.
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- spełniam warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w zapytaniu ofertowym;
- dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczam, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wiedzę i doświadczenie, wymagane przy
realizacji w/w usługi;
- funkcję kierownika prac będzie pełnić........................................................................................

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Przedmiotem zamówienia jest aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem
i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych
do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
Usługę należy wykonać zgodnie z „Koncepcją aranżacji zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z
zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności”, będącą załącznikiem nr 4 do
zapytania ofertowego.
Teren przeznaczony pod nasadzenia zlokalizowany jest w obrębie fragmentów działek o numerach
139/1; 61/2; 137,2; 34 i 35. Obszar o pow. ok. 1,5 ha znajduje się na terenach rozległego
kompleksu łąkowego. Stanowi teren półotwarty (przylegający do koryta rzeki na terenie którego
dominują zbiorowiska o charakterystyce łąk świeżych i nieużytków) oraz tereny otwarte znajdujące
się wzdłuż brzegów.
Nasadzenia mają stanowić spójny komponent większego założenia w postaci Plażowego Centrum
Rekreacji.
W ramach zamówienia wykonane mają być nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych zgodnie z listą
i lokalizacją wskazaną na planszach projektowych.
Dla uzyskania efektu zwiększenia bioróżnorodności niezbędne jest zainstalowanie elementów
wspomagających organizmy i przyciągających je do pożądanej lokalizacji.
Dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, w strefie wyznaczonej na wschód od fontanny,
zaplanowano miejsce sezonowego rozmieszczenia urządzeń infrastruktury biwakowej.
Urządzenia wolnostojące wykonane z drewna:
- ławki ogniskowe z połowic bali drewnianych,
- ławy i stoły biwakowe zlokalizowane na utwardzonych placówkach z miejscem do postawienia
przez użytkownika własnego przenośnego grilla.
Kamienny / kostkowy krąg przeznaczony na rozpalanie ogniska.
Wykonawca przyjmując do wykonania w/w usługi obowiązany jest wykonać je ze szczególną
starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji
zadania.

Uwaga:
1.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
2.Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia
warunków placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem
zamówienia oraz uzyskał dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny i wyceny prac w
celu uwzględnienia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. Koszty oględzin
miejsca budowy poniesie Wykonawca.
3. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zadania w zgodzie z opracowaną
koncepcją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. Ilekroć w dokumentacji technicznej Zamawiający używa nazw
handlowych to dopuszczalne jest wówczas zastosowanie innych równoważnych urządzeń.
Równoważność oznacza, iż zaoferowane urządzenie winno mieć analogiczne wymiary, tożsame
funkcje, oraz winno być wykonane z tych samych materiałów lub materiałów o takich samych
parametrach (twardość, giętkość, wytrzymałość, estetyka wykończenia). Zmiana materiałów i
urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego,
wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
4. Nasadzenia drzew należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancji.

