WOS.271.6.2020

Kobyłka, dnia

02.10.2020 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W KONKURSIE OFERT
na wykonanie wycinki drzew oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na
terenach stanowiących własność Miasta Kobyłka.

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) zwaną
dalej ustawą oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych Nr 331/2019 z dnia 31
grudnia 2019 roku (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem

niniejszego

konkursu

wykonanie

wycinki

drzew

oraz

zabiegów

pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na terenach stanowiących własność Miasta Kobyłka
w podziale na 2 części:
część 1 – Wycinka drzew rosnących na terenach Miasta Kobyłka
Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania usługę polegającą na:
1) usunięciu drzew wskazanych przez Zamawiającego w taki sposób, aby pozyskane
drewno tj. pień oraz konary i gałęzie o średnicy większej niż 7 cm były pocięte na
odcinki długości 1,2 m lub 0,6 m lub 0,3 m – zależnie od możliwości i obwodu pnia
usuwanego drzewa,
2) przewiezieniu drewna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, (Łokietka 80) w godzinach 7.00-15.00
(wtorek, środa) lub 10.00-18.00 (czwartek, piątek), w ilości określonej
w każdorazowym zleceniu.

3) uprzątnięciu terenu wycinki poprzez zebranie drobnych gałęzi (o średnicy mniejszej
niż 7 cm) i przewiezienie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Kobyłce na adres wymieniony w punkcie 2,
część 2 – Pielęgnacja drzew rosnących na terenach Miasta Kobyłka
Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania usługę polegającą na:
1) wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć pielęgnacyjno-sanitarnych
i technicznych drzew (również na drzewach będących pomnikami przyrody –
w przypadku takiej konieczności), stanowiących własność Miasta Kobyłka
2) przewiezieniu drewna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, (Łokietka 80) w godzinach 7.00-15.00
(wtorek, środa) lub 10.00-18.00 (czwartek, piątek), w ilości określonej
w każdorazowym zleceniu.
3) uprzątnięciu terenu wycinki poprzez zebranie drobnych gałęzi (o średnicy mniejszej
niż 7 cm) i przewiezienie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Kobyłce na adres wymieniony w punkcie 2,
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2020 r.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzana na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego konkursu ofert ewentualnie na własnych formularzach, zawierających te
same treści.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, NIP, numer telefonu, adres e-mail i powinna być podpisana.
3. W treści oferty powinna być podana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.
4. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca pomyli się przy
wyliczeniach matematycznych (oczywista omyłka rachunkowa) Zamawiający poprawi
omyłki przyjmując za właściwe stawki jednostkowe brutto za towar.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wyżej opisanych punktów
przedmiotu zamówienia stanowi osobną część i będzie rozpatrywany osobno.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na daną część.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
oferty.wos@kobylka.pl, do dnia 07.10.2020r. do godz. 1100, otwarcie ofert
o godz. 1115.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca może przed upływem
terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
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1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium

Waga kryterium

cena

100%

2. Kryterium oceny ofert stanowi łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w danej części określona w formularzu ofertowym dla poszczególnych części.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura
wystawiona przez Dostawcę.
2. Płatności po dostarczeniu towaru w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Unieważnienia całego lub części postępowania bez podawania przyczyny;
2. Zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych usług o 20% dla każdej z ww. części.
3. Wyboru kolejnej oferty, gdy najkorzystniejszy oferent odstąpi od realizacji zamówienia.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej
oraz prześle Oferentom, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
XI OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Pan Kamil Wiśniewski
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, 05 – 230 Kobyłka,
tel. (22) 786 45 41, email: kamil.wisniewski@kobylka.pl,
w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałki 9:00 – 19:00, wtorki – czwartki 8:00 –
16:00, piątki 8:00 – 14:00.

W załączeniu:
1. formularz ofertowy
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