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Chorzów, 16 października 2020r. 

Nr sprawy GI/ZP/7635/011/000/20  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwraca się z zapytaniem ofertowym na: 

Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Chorzowa 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew, przycięcie 

gałęzi drzewa oraz nasadzenia drzew. 

2) Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący: 

a) Wycinka drzew przy ulicy Wita Stwosza zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 3. 

b) Frezowanie 5 pni drzew (3 szt. o śr. 70 cm, 1 szt. o śr. 80 cm i 1 szt. o śr. 50 cm) oraz 

wycinka 120 m2 krzewów na ulicy Moniuszki na odcinku od wyjazdu z ul. Volkmara 

Meitzena do ul. Katowickiej, 

c) Przycięcie gałęzi drzewa za pomocą zwyżki na wysokości 8 m na ulicy Bałtyckiej 8, 

d) Uprzątnięcie terenu po wykonanej wycince. 

e) Nasadzenia drzew przy ulicy Wita Stwosza i Trzynieckiej w okolicy byłej stacji paliw 

„Zielona” (obecnie Toyota Chorzów – Auto Czajka) - 11 szt. jarząb mączny o obwód 

 12-14 cm na wys. 100 cm. Posadzenie drzew należy wykonać z całkowitą wymianą 

podłoża, w dołach o wym. 1mx1mx1m (warstwa dolna powinna być wypełniona glebą 

przepuszczalną natomiast górna warstwa – połowa głębokości dołu – ziemią żyzną 

wraz z zabezpieczeniem każdego drzewa 3 palikami o śr. 6 cm i wys. 2m), 

f) Nasadzenia krzewów przy ul. Beskidzkiej nr 15 – 19 – 85 szt. tawuła japońska 

wysokość minimum 30 cm. Posadzenie krzewów należy wykonać z całkowitą wymianą 

podłoża, w dołach o wym. 0,3mx0,3mx0,3m (doły powinny być wypełnione ziemią 

żyzną). 

g) Pielęgnacja drzew i krzewów przez okres 3 lat od odbioru prawidłowo posadzonych 

roślin. 

W okresie trzech lat Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji posadzonych roślin. 

Obejmuje ona: 

 Pielenie krzewów: 7 krotne w ciągu roku (do końca każdego miesiąca – kwietnia, 

maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października). 

 Podlewanie drzew i krzewów – w zależności od potrzeb (należy przyjąć ok. 5 l 

wody na jednokrotne podlanie jednej rośliny z uwzględnieniem kosztów poboru 

i transportu wody). 

 Wiosenne (po ustąpieniu mrozów, ale jeszcze przed rozwojem liści) i letnie (po 

kwitnieniu) cięcia formujące i pielęgnacyjne (usunięcie suchych, połamanych 

gałęzi). 

2. Termin realizacji zamówienia: nasadzenia do 15 listopada 2020r. Całość umowy do 

30 listopada 2020r. 
3. Warunki udziału w postępowaniu: 
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1) Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponować sprzętem 

i osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zapewniając tym samym 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie i poda niezbędne informacje (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zaproszenia). 

4. Zabezpieczenie gwarancji na wykonane nasadzenia. 

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia gwarancji na wykonane nasadzenia. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

gwarancji. 

4.1. Zabezpieczenie gwarancji na wykonane nasadzenia może być wniesione według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

4.1.1. pieniądzu - przelewem na rachunek zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A 

Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 

4.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

4.1.3. gwarancjach bankowych, 

4.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 

4.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 310). 

4.1.6. Potrącenia, na pisemny wniosek Wykonawcy, z wystawionej przez niego faktury za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

4.2. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, 

od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności 

nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki zamawiającego do: 

- przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej 

wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); 

- złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku 

lub innego podmiotu; 

- przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności 

korespondencji z wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z 

obowiązków przez wykonawcę. 

4.3. Wysokość wspomnianego zabezpieczenia ustala się w wysokości 8% ceny brutto podanej 

w ofercie. 
4.4. Wartość i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający 

wskaże w piśmie informującym o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

4.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na wniosek wykonawcy i po 

sprawdzeniu zasadności zwrotu przez zamawiającego. 

 

5. Kryteria oceny ofert: 

 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena oferty brutto 100% 

 

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. 

a) Kryterium ceny: 

 Oferta z najniższą ceną brutto = 100 pkt. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na bip.mzuim.chorzow.eu, tablicy informacyjnej lub 

bezpośrednio u pracownika MZUiM Chorzów. 
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 Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 

Pc= (Cn/Cb) x 100 

gdzie: 

Pc – ilość punktów w kryterium cena 

Cn - najniższa cena brutto występująca w ofertach 

Cb - cena brutto wskazana w rozpatrywanej w ofercie 

6. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 1). Ofertę sporządzić 

należy w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze, nieścieralnym atramentem lub 

długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

7. Sposób obliczenia ceny. 

1) Formą wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie ze wzorem 

umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2) Wykonawca podaje ryczałtową cenę oferty brutto (cena netto + kwota podatku VAT) 

w swojej ofercie. 

3) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać 

wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego 

przedmiotu zamówienia. 

4) Cenę Wykonawca oblicza w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 oraz 

załącznik nr 3. 

5) Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą w złotych polskich. 

6) Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań 

wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego 

zaproszenia i że stosownie do nich wycenił swoją ofertę. 

8. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzuim.chorzow.eu lub złożyć 

osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego.  

9. Termin złożenia oferty. 

Ofertę proszę złożyć do dnia 23.10.2020 r. do godz. 13:30. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn. 

12. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie negocjacji z wykonawcami. 

 

 
 

Dyrektor MZUiM 

 

 
 

p.o. Dyrektor Wojciech Osadnik 
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