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                                   Rybnik, 21.02.2018r. 
ZSP5.811.14.2018 
 

Zapytanie ofertowe Nr 14/2018 
 

Dotyczy:   Wycinka drzew i krzewów w Przedszkolu nr 5 w Rybniku; 
44-200 Rybnik, ul. Mariańska 1 
 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 
Miasto Rybnik  
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybnik 
ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 
44-200 Rybnik  
adres e –mail: sp5@um.rybnik.pl 
telefon: 32 42 212 81 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Wycinka drzew i krzewów na terenie Przedszkola nr 5 w Rybniku, 44-200 Rybnik,   
ul. Mariańska 1 zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika Nr 4/2018  
z dnia 11.01.2018 r. 

1) Dąb szypułkowy 2 szt. (obwód pni: 196cm, 251cm); 
2) Dąb czerwony 7 szt. (obwód pni: 187cm, 134cm, 220cm, 172cm, 204cm, 168cm, 

228cm ); 
3) Orzech włoski 1 szt. (obwód pnia: 269cm); 
4) Klon jawor 2 szt. (obwód pni: 87cm 76cm+ 64cm+ 51cm+ 26cm czterozrost): 
5) Lipa drobnolistna 2 szt. (obwód pni: 195cm, 57cm). 

2. Frezowanie pni wyciętych drzew. 
3. Wycinka drzew iglastych (29 szt.). 
4. Wycinka krzewów i żywopłotów (16 szt.). 
5. Uporządkowanie terenu – wywóz drzewa. 

 
Uwagi: 

W kosztach należy uwzględnić wartość drzewa i odliczyć ją od ogólnej wartości usługi.  
Kod CPV 
      77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 
 

1. Złożenie oferty powinno być poprzedzone wizją lokalną. 
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu umowy zrealizować w/w usługę                    

w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją wycinki drzew, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie dokonywane będą w PLN. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2018r.,  
Wykonawca powinien działać zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 
/ Dz. U z 2016r., poz. 2134 ze zmianami/.  
Powołując się na art. 52 ust. 1 pkt 3,4,5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody/ 
Dz. U z 2016r., poz. 2134 ze zmianami/, mając na względzie ochronę gniazd dziko żyjących 
ptaków, w przypadku zauważenia w koronie drzewa lub krzewu zasiedlonego gniazda, usunięcie 
drzewa lub krzewu należy wstrzymać do czasu „wyprowadzenia” lęgu (w naszych warunkach 
klimatycznych, ptaki gniazdują od 01 marca do 15 października). 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną w terminie uzgodnionym telefonicznie                           
32 42 212 81 i przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana do 28.02.2018 r. (decyduje data wpływu) za pośrednictwem: 
poczty elektronicznej na adres: sp5@um.rybnik.pl, poczty tradycyjnej lub też dostarczona 
osobiście na  adres:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku  
ul. dr. Mariana Różańskiego 14a,  
44-200 Rybnik z dopiskiem: Oferta na wycinkę drzew. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Oferent 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. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu  

 
VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 01 marca 2018 r. w siedzibie  
na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz na stronie 
internetowej pod adresem zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu 
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VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Jolanta Rocznik pod numerem telefonu: 32 42 212 81 
oraz pod adresem email: sp5@um.rybnik.pl 
 
IX. ZAŁ ĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego (Załączniki 1 ). 
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy (Załączniki 2) 
3. Wzór umowy (Załączniki 3) 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na dostawę o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  Oferta na wycinkę drzew i krzewów w Przedszkolu nr 5  
w Rybniku; 44-200 Rybnik, ul. Mariańska 1  
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po dokonaniu 
wizji lokalnej 

 
Nazwa i adres WYKONAWCY 
.............................................................................................................................................. 

....................................... NIP:…………………………………………………………….. 

 
Nazwisko i imię właściciela …………………………………………………………….. 

PESEL……………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ……………………………….. Numer Fax : …………………………. 

e-mail : ……………………………………………………………… 

Nazwa Banku: ………………………………………………………………………….. 

Numer konta bankowego : …………………………………………………………….. 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
Cena netto:....................................zł, słownie: ………………………………………… 

Cena brutto:..................................zł, słownie: …………………………………………. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w opisie przedmiotu zamówienia, w tym: 

1) Wycinka drzew i krzewów – cena brutto: ………………………………………………… 

2) Frezowanie pni – cena brutto: …………………………………………………………….. 

3) Wycinka drzew iglastych i krzewów – cena brutto: ……………………………………… 

4) Wartość drzewa odjęta od ogólnej kwoty brutto: ………………………………………… 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do ……………………….. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu  
 i  terminie  wskazanym przez Zamawiającego; 
 

2) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy     ……………….................... 
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               (imię i nazwisko)  
3) akceptujemy przekazany wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego: 
4) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

 
 

 
Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 

....................................................    ………………………………….. 
Miejscowość, data                 podpis i pieczęć  
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Załącznik nr 2 
.............................................................. 
Nazwa wykonawcy 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Wycinkę drzew i krzewów w Przedszkolu nr 5 w Rybniku; 44-200 Rybnik, ul. Mariańska 1, 

oświadczam/y, że: 

1) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy 
żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień 
publicznych; 

2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 
ust 1b,tj: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
  o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
- zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
 
 
 
 
………………………………..    …………………………………… 
Miejscowość i data      podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

UMOWA - wzór 
 

Zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Zamawiającym, tj.  
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik;  
NIP 6420010758  
na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku,  
44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a,  
który reprezentuje: 
Jolanta Rocznik – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 
 
a Wykonawcą, tj. 
imię i nazwisko, legitymujący się nr PESEL: ………………., prowadzący działalność gospodarczą  
pod nazwą …………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w adres……………………………………………………………………  
NIP ………………………..; REGON ………………………………  
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym. 

 
§ 1. 

Przedmiotem umowy są usługi na: 
1. Wycinkę drzew i krzewów w Przedszkolu nr 5 w Rybniku; 44-200 Rybnik, ul. Mariańska 1 

zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika Nr 4/2018 z dnia 11.01.2018 r. 
1) Dąb szypułkowy 2 szt. (obwód pni: 196cm, 251cm); 
2) Dąb czerwony 7 szt. (obwód pni: 187cm, 134cm, 220cm, 172cm, 204cm, 168cm,  

228cm ); 
3) Orzech włoski 1 szt. (obwód pnia: 269cm); 
4) Klon jawor 2 szt. (obwód pni: 87cm 76cm+ 64cm+ 51cm+ 26cm czterozrost): 
5) Lipa drobnolistna 2 szt. (obwód pni: 195cm, 57cm). 

2. Frezowanie pni wyciętych drzew. 
3. Wycinka drzew iglastych (29 szt.). 
4. Wycinka krzewów i żywopłotów (16 szt.). 
5. Uporządkowanie terenu – wywóz drzewa. 

 
 

§ 2. 
 

Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej. 

 

§ 3. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
2) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie w wykonywaniu rodzaju usług określonych w zadaniu, 
3) przejęcie terenu prowadzenia prac, 
4) uzgodnienie z użytkownikiem harmonogramu i terminu wykonania prac, 
5) utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia prac, w tym zabezpieczenie przed zabrudzeniem i 

uszkodzeniem obiektu/terenu w rejonie prowadzenia prac, 
6) wywóz wyciętych drzew i krzewów, 
7) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego (w formie telefonicznej) 
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§ 4. 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia prac, uzgodnienie harmonogramu prac, by nie zakłócał 

pracy przedszkola, 
2) przystąpienie najpóźniej na 3 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac do 

czynności odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia niewykonania całości przedmiotu 
zamówienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie nowego terminu odbioru prac. 
 

§ 5. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzenia 
prac. 

 

§ 6. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia robót z chwilą jego przejęcia do 
momentu odbioru prac. 

 

§ 7. 
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.03.2018 r. 

 

§ 8. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie przedstawione w ofercie, które wynosi: 

…………………………………………………………………………………… 
 

§ 9. 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po podpisaniu przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego prac.  
2. Termin płatności ustala się: 

na 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10. 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: ………………………………. 
 

§ 11. 
1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 12. 
1. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia prac objętych zapytaniem ofertowym podwykonawcy/om. 

 

§ 13. 
1.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania prac.  

Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie zakończenia prac.  
 
 
 

§ 14. 
1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawuje ………………………………………………... 
2. Kierownikiem prac ze strony Wykonawcy jest …………………………………………… 

 
 

 

§ 15. 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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§ 16. 
Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 17. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA  

 


