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1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zgodny z załącznikiem Nr 1 do Zapytania ofertowego 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 70 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy. 

3. Gwarancja 

Nie dotyczy 

4. Warunki stawiane wykonawcom: 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie: 
1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
dwóch wycinek na terenie miasta. 

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 
zamówienia, w tym sprzętem specjalistycznym w minimalnej liczbie i wydajności, gwarantującym 
właściwą jakość prac realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru prac oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którym 
zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość prac,  
o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym gwarantującym właściwą jakość prac 
realizowanych, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru prac 
oraz w opisie przedmiotu zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, w wysokości 
nie mniejszej niż 80 000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) PLN. 

 

Ocena spełniania warunków, zostanie dokonana zgodnie ze złożonym oświadczeniem o spełnianiu 
warunków udziału, dołączonym przez wykonawcę do oferty. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają 
ww. warunki udziału łącznie. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

5. Opis sposobu obliczenia ceny 

5.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w formularzu oferty. Cena oferty jest ceną brutto, czyli 
zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

5.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formularzu 
oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 
W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do 
ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku 
VAT. 

5.3. Cena oferty zawarta w formularzu oferty oraz ceny jednostkowe (ryczałtowe) zawarte w kosztorysie 
ofertowym, winny uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w 
Umowie, a w szczególności: 

1) formę wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczanego tylko za faktycznie wykonane i odebrane prace, 
ustalanego według cen jednostkowych netto ujętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną 
część oferty wykonawcy, niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,  
3) koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu prac i jego zaplecza, a 

także z organizacji prac i dotrzymania jakości ich wykonania, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru prac oraz w opisie przedmiotu zamówienia, 

5.4. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zaleca wykonawcy wykonać następujące 
czynności: 
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1) zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla 
sporządzenia oferty,  

2) w kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik 
- czyli w układzie podanym w tym wzorze umożliwiającym porównanie ofert,  wyliczyć i przedstawić: 

a) cenę jednostkową w formie ryczałtu dla każdej pozycji, która jest ceną netto (czyli nie zawiera 
podatku VAT oraz innych podatków i danin publicznych), wyrażoną w PLN, 

b) wartość netto każdej pozycji, która wynika z iloczynu ilości jednostek miary i odpowiadającej im ceny 
jednostkowej, 

c) wartość prac netto, która stanowi sumę wartości netto poszczególnych pozycji,  
d) wartość podatku VAT od wartości robót netto (do obliczenia wartości podatku należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia), 
e) wartość prac brutto, która stanowi sumę wartości prac netto i podatku VAT,  

3) w formularzu ofertowym przedstawić wyliczone i przedstawione w kosztorysie ofertowym wartości prac 
brutto i netto, stanowiące jednocześnie ceną brutto i netto wykonania zamówienia oraz wartość 
podatku VAT, które należy wpisać w odpowiednie miejsce formularza oferty. 
Wszystkie ceny wpisywane w kosztorysie ofertowym oraz w formularzu oferty należy podać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

6.1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:  
1. cena (wskaźnik C) - znaczenie - 100% (pkt),  

6.2. Sposób oceny ofert:  
1. Ocenie według kryterium oceny ofert, przedstawionych w pkt 6.1. poddane zostaną jedynie oferty 

wykonawców spełniających warunki postawione przez Zamawiającego. 
2. Każdej ocenianej ofercie zostaną przyznane punkty obliczone w następujący sposób: 
1) opis kryterium cena: 

Kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
W tym kryterium najtańsza oceniana cena brutto może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Pozostałym cenom brutto zawartym w ofertach przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru: 
 

C = 
Cmin  

x 100 pkt 
Co 

Gdzie : 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 
Co – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 
Cmax – cena ocenianej oferty 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C)  
7.  

6.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
Zamawiającego i została uznana jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane wyżej kryterium oceny 
ofert. 

7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

7.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

7.2 Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty zobowiązany jest stawić się 
w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 5 
dni od przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Czas ten wykonawca przeznacza na 
uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. 

7.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 


