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RG -7635/15/2011

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, tel.! fax.: 16622 13 91,
osoba prowadząca: Agnieszka Trzak

2. Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie
art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164
poz. 1163 z zm.) o wartości netto poniżej 14000 € proszę o złożenie oferty na
wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rokietnica.

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Wycięcie drzew.
4.2. Obcięcie gałęzi.
4.3. Pocięcie na klocki o dł. 6-8 m (część dolna).
4.4. Pocięcie na kawałki długości 1 m (część górna).
4.5.Transport urobku w odległości do 400 m (na działce obok cmentarza) wraz

z ułożeniem.
5. Ilość drzew do wycięcia:

a) drzewa o średnicy od 21 cm do 30 cm- 53 szt.
b) drzewa o średnicy od 31 cm do 40 cm- 76 szt.
c) drzewa o średnicy od 41cm do 50 cm- 36 szt.
d) drzewa o średnicy od 51cm do 60 cm- 8 szt.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót zgodną z opisem

przedmiotu zamówienia.
6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Ewentualne szkody- uszkodzenie
nagrobków pokrywa Wykonawca.

7. O' udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków:
7.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponującym potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią
pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.



8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

• Wykaz wykonanych robót w tym zakresie z ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

• Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładaj ą posiadania
takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych
uprawnień.

• Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.

9. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego
w formie pisemnej lub faxem, w terminie do dnia: 22.02.2011r, godz. 1000

w sekretariacie Urzędu Gminy w Rokietnicy.
10. Przewidywalny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi po sprawdzeniu

dokumentów.
11. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

• cena: max ilość 100 pkt.
12. Termin wykonania: 10.04.2011r.
13. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

• Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty tj. 30 dni.
• Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
14. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.
15. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania

umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji.
l ó.Materiały dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Rokietnica www.rokietnica.itl.pllbip/
17. Zamawiający zaprasza oferentów do zapoznania się na terenie cmentarza w Rokietnicy

z przedmiotem zamówienia.

Załączniki:
1. Oferta

2. Kosztorys ofertowy.



(nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy, tel./fax)

......................... dnia .

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie Gminy Rokietnica do złożenia oferty na wycinkę

drzew na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rokietnica.

1. Składamy niniejszą ofertę za cenę ( szczegółowy wykaz przedstawia załącznik 1)

- netto: .

- podatek VAT: .

-brutto: .

słownie: .

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: 1O.04.2011r.

4. Termin płatności faktury: .

5. Integralną częścią oferty są:

WYKONAWCA (podpis)



Załącznik nr 1
KOSZTORYS OFERTOWY

Wycena wycinki drzew na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rokietnica.

Lp. Ścięcie drzew, Liczba drzew w Cena jednostkowa Razem cena
pocięcie na szt. netto w zł/l drzewo jednostkowa netto
kawałki o w zł/l drzewo

średnicy w cm
l 2 3 4=2x31. 21 - 30 53

2. 31-40 76
3. 41-50 36
4. 51-60 8

Razem cena netto: .

Podatek VAT: .

Ogółem cena brutto- .

(Imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


