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ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia poniżej wartości  poniżej 30 000 Euro

Gmina Świebodzice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
„Utrzymanie rzeki Pełcznica na terenie Gminy Świebodzice”

I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
      Gmina Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
          
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia – opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa  polega  na  wykonaniu  prac  utrzymaniowych  na  rzece  Pełcznica  na  terenie  Gminy
Świebodzice w zakresie:

a) usunięcia łach z koryta cieku w lokalizacjach: 
 przy kładce okolice posesji Ciernie 12 – dz. nr 196/3 obręb Ciernie 4, 
 przy moście okolice posesji Ciernie 132 dz. nr 196/6 obręb Ciernie 4 

b) usunięcia  drzew  rosnących  na  działkach  rzecznych  z  wykorzystaniem  podnośnika
hydraulicznego wraz  z  pocięciem i  transportem do  Gminy Dobromierz  na  teren  Zbiornika
Dobromierz: 

 wierzba  krucha  (4-pniowa)  -  obwód  81+82+85+50  cm  –  dz.  nr  196/3  obręb  Ciernie  4
(w okolicy budynku przy ul. Ciernie 12),

 wierzba krucha (20-pniowa) obwód poniżej 80 cm – dz.  nr 196/3 obręb Ciernie 4 (okolica
budynku przy ul. Ciernie 12),

 wierzby kruche obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/5 obręb Ciernie 4 (okolica budynku przy
ul. Ciernie 26),

 wierzby kruche – szt. 2, obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/3 obręb Ciernie 4 (okolica budynku
przy ul. Ciernie 176),

 wierzby kruche – szt. 3, obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/7 obręb Ciernie 4 (okolica budynku
przy ul. Ciernie 43),

 wierzby kruche – obwód 155 cm, 185 cm, 200 cm oraz 130+130+160 cm 180 cm – dz. nr
196/7 obręb Ciernie 4 (okolica budynku przy ul. Ciernie 126),

 wierzby kruche - obwód  poniżej 80 cm - dz. nr 408/6 obręb Ciernie 5 (okolica budynku przy
ul. Ciernie 71),

 jesion - obwód 150+110+40 cm – dz. nr 196/8 obręb Ciernie 5 (okolica budynku przy ul.
Ciernie 49),

 grab pospolity – szt. 1, obwód 65 cm -  dz. nr 285/46 obręb Pełcznica 2 (okolica budynku przy
ul. Mikulicza 36),

 lipa  –  szt.  1,  obwód 240 cm -   dz.  nr  396/1  obręb  Śródmieście 3  (okolica kładki  Zakład
Produkcyjny „Śnieżka” prawy brzeg rzeki Pełcznica),

 klon jawor szt.  1,  obwód 170 cm -  dz.  nr 285/3 obręb Pełcznica 2 (okolica mostu Zakład
Produkcyjny „Śnieżka” lewy brzeg  rzeki Pełcznica),

c) usunięcia  drzewa  rosnącego  na  działce  gminnej  wraz  z  zakupem  pozyskanego  surowca
drzewnego od Gminy:



 wierzba krucha (3 – pniowa) - obwód  215 +180+170  cm  – dz. nr 199/4, obręb Ciernie 4
okolica budynku przy ul. Ciernie 126

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  do 9 grudnia 2020 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację umowy.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wartość  prac  w  cenie  netto  i  brutto  należy  ustalić  na  podstawie  załączonego  do  zaproszenia
przedmiaru robót planowanych do wykonania oraz wizji w terenie.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając i podpisując formularz
Oferty  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszego  Zapytania  ofertowego  wraz  z  kosztorysem
ofertowym.  Cenę  oferty  należy  podać  w  złotych  polskich  do  dwóch  miejsc  po  przecinku. Cena
ofertowa musi zawierać wszystkie koszty (ogółem) związane z realizacją zamówienia.

VI  KRYTERIA OCENY OFERTOWE
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
Cena – 100%

VII TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego,  Urząd  Miejski  w Świebodzicach,  ul.  Rynek  1,
58-160 Świebodzice lub ul. Żeromskiego 27, 58-160 Świebodzice – Biuro Obsługi  Klienta do dnia
17 listopada  2020 r. do godz. 15.30
W tytule   należy napisać  „Oferta  na wykonanie zadania pn:  „Utrzymanie  rzeki  Pełcznica  na
terenie Gminy Świebodzice”
Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty i kosztorys ofertowy sporządzony na
podstawie przedmiaru robót podpisane przez Oferenta.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII INFORMACJE DODATKOWE
1. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa na wzorze Zamawiającego – wzór w załączeniu
2. Informacji dotyczących zamówienia udziela: Magdalena Zbroniec,  tel. 74 6669815
3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  sposobu oraz formy jego

wniesienia (jeżeli wymagane) - nie dotyczy
4. Warunki gwarancji - nie dotyczy
5. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Dopuszcza się możliwość negocjacji z wykonawcą,  który

złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji prowadzi się rokowania w celu obniżenia ceny
lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z przedmiotowego zamówienia,  bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert. .

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym oferentem w
przypadku nie podpisania porozumienia na wspólne wykonanie zadania Gminy Świebodzice  z
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ,Zarząd Zlewni w Legnicy.

8. Termin związania z ofertą: 30 dni
9. Zamawiający  zastrzega,  że  dane  dotyczące  zamówienia  są  jawne  oraz  stanowią  informacje



publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001
roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1429 z późn. zm.)

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót
3. Załącznik  Nr 3 – wzór umowy
4. Załącznik Nr 4 - RODO

        .............................................…

Sprawę prowadzi: 
Magdalena Zbroniec

Tel. 074 666 98 15 


