ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wójt Gminy Narew
zaprasza do złożenia oferty na wycinkę drzew z pasa drogowego drogi gminnej
nieurządzonej - leśnej położonej w obrębie Saki (nr ew. dz. 96)
zgodnie z decyzją Starosty Hajnowskiego
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
NIP: 6030012962
REGON: 050659556
Tel.: 85 6816016
e-mail: narew@narew.gmina.pl

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Wycinka 61 szt. drzew oraz uporządkowanie terenu po dokonanym wyrębie w pasie drogowym
drogi gminnej nieurządzonej - leśnej (działka o nr. ewid. 96, obręb Saki):
Gatunek drewna
Ilość (sztuk)
Objętość drewna (w m3)
Olsza
24
Ok. 60mp
Topola
2
Świerk
21
Brzoza
7
Sosna
5
Grab
2
2) Zeskładowanie drewna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru
pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki.
4) Uprzątnięcie terenu w obrębie usuniętych drzew wraz z utylizacją odpadów powstałych w
wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. gałęzie, zrębki).
Drzewa przeznaczone do wycinki będzie można obejrzeć w pasie drogowym wyżej wymienionej
drogi gminnej – od 8 września 2016 r.

3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Czynności określone w pkt 2 ppkt 1, 2, i 3 do 15 października 2016 r.
2) Czynności określone w pkt 2 ppkt 4 – od 2 do 7 dni od zakończenia wycinki drzew, zgodnie z
ofertą Wykonawcy.

5.

OSOBY DO KONTAKTU
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
1) Wojciech Popławski - tel.: 85 6816743;
2) Mikołaj Timofiejuk – tel.: 85 6816740
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730.-1530.

6.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA
Ofertę może złożyć podmiot prowadzący działalność w zakresie wycinki drzew oraz posiadający
doświadczenie i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, w terminie do dnia do 14 września 2016 r., godz. 12.00., składa pisemną ofertę na
druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Należy określić cenę
za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za ścięte
drzew. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pocztą lub
osobiście, faksem bądź e-mailem. Na kopercie należy umieścić napis: „OFERTA – wycinka
drzew”. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub osobiście miejscem składania
ofert jest siedziba Zamawiającego – Sekretariat pokój nr 16.

7.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2016 r. o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiającego (sala
konferencyjna).
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub
pocztą elektroniczną.

4.

KRYTERIA WYBORU OFERT wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, opis
sposobu obliczania ceny.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagą:
1) cena brutto - 90 %
2) termin uprzątnięcia terenu w obrębie usuniętych drzew wraz z utylizacją odpadów powstałych
w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. gałęzie, zrębki).
Kryterium: „cena brutto”:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cmin
C=
x 90 pkt
Co
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
Oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższą gwarancję uzyska 10 punktów, przy założeniu,
że 1% = 1 pkt.
Kryterium: „termin uprzątnięcia terenu”:
Wykonawca może zaproponować termin uprzątnięcia terenu, w następujących terminach: do 2; 3;
4; 5; 6 lub 7 dni od zakończania wycinki drzew.
Faktyczna ilość punktów (T) zostanie obliczona następująco:
termin uprzątnięcia terenu:
1) do 2 dni od zakończenia pierwszego etapu 10 pkt,
2) do 3 dni od zakończenia pierwszego etapu 6 pkt,
3) do 4 dni od zakończenia pierwszego etapu 4 pkt,
4) do 5 dni od zakończenia pierwszego etapu 3 pkt,
5) do 6 dni od zakończenia pierwszego etapu 2 pkt,
6) do 7 dni od zakończenia pierwszego etapu 1 pkt.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie terminu uprzątnięcia terenu, tj.
braku wskazania lub wskazania kilku, bądź wskazania innego niż opisane w druku oferty terminu
realizacji, oferta otrzyma 1 pkt, a termin realizacji zostanie przyjęty jako maksymalny, tj.: 7 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin uprzątnięcia terenu”
Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

ZAŁĄCZNIK Nr 1:
Formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
NA WYCINKĘ DRZEW
Wójt Gminy Narew
ul. A. Mickiewicza 101
17-210 Narew

Dotyczy zaproszenia do składania ofert z dnia 6 września 2016 r. na wycinkę drzew z pasa
drogowego drogi gminnej nieurządzonej - leśnej położonej w obrębie Saki (nr ew. dz. 96).
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(dane oferenta z danymi kontaktowymi)

1.

Oferuję usługę: wycinka 61 drzew z pasa drogowego drogi gminnej nieurządzonej –
leśnej położonej w obrębie Saki (nr ew. dz. 96).
Za cenę netto - ………………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………)
stawka podatku VAT …………...%, wartość podatku VAT ………………..zł
Cena brutto …………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)

2.

Oferuję uprzątnięcie terenu po zakończeniu wycinki drzew w terminie ….. dni.

Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
1) wykonamy przedmiot zamówienia publicznego w terminach podanych w zapytaniu
ofertowym;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia;
3) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi
w nim zasadami postępowania.
Osoba uprawniona do kontaktu w imieniu Zamawiającego:
Imię i nazwisko: ………………………………….;
Nr telefonu: ………………………………………

