URZĄD GMINY REWAL
REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NIP 857-10-02-427, REGON 000544237
Tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029

REWAL, 3 marca 2018 r.

POŚ.6131.ZD.1.2018.KM

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USUNIĘCIE DRZEW
ROSNĄCYCH NA TERENIE GMINY REWAL

Gmina Rewal, zaprasza do składania oferty na następujące zadanie publiczne:
„Usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie drzew”
1.

Opis przedmiotu zamówienia: Usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie drzew zgodnie z poniższymi decyzjami:
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wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu z gałęzi po
wyciętym drzewie oraz częściowego usunięcia i utylizacji karpin. Wycinka drzew winna być wykonana w taki sposób, aby nie naruszać
urządzeń, instalacji i zabudowy w bezpośrednim otoczeniu usuwanego drzewa. Przed złożeniem oferty zaleca się oględziny w terenie.
2.

Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2018 r.

3.

Kryteria oceny ofert: cena – 100%
W rozliczeniu usługi należy uwzględnić wartość pozyskanego przez Wykonawcę drewna.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji gdy we wszystkich złożonych
ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację
zadania.

4.

O udzielenie zamówienia mogą starać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
2) Wykonali w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zaproszenia usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia (wycinka i pielęgnacja drzew).

5.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie składa wykonawca wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprzętem i wyposażeniem zapewniającym należyte wykonywanie obowiązków

2)

3)

4)
5)

6.

usuwania drzew i zabezpieczenia technicznego, zapewniających w wystarczającym stopniu także bezpieczeństwo ludzi i
majątku Zamawiającego, w którym wykaże rodzaj urządzeń, jakie zamierza przeznaczyć do wykonywania robót oraz
wskaże podstawę dysponowania tymi zasobami. Złożenie takiego oświadczenia z wykazem sprzętu będzie uznawane za
spełnienie wymogów w zakresie technicznego usługi.
Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
co najmniej jedna osobą przewidzianą do pracy piłą motorową, która musi bezwzględnie posiadać uprawnienia do obsługi
pił motorowych lub np. potwierdzone ukończenie kursu obsługi pilarek.
Wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w którym wykazani będą pracownicy do
usunięcia drzewa, wykonujący zamówienie lub uczestniczący w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności.
Informację czy Wykonawca w całości będzie realizował zlecenie samodzielnie czy w części będzie korzystał z usług
podwykonawcy.
Oświadczenie, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. W ofercie należy podać:
1) Nazwę i adres oferenta
2) Datę sporządzenia oferty
3) Koszt (netto i brutto)
4) Wartość pozyskanego
5) Łączna wartość oferty netto i brutto (uwzględniającą kompensację o wartość drewna)
6) Podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do 16 marca 2018 do godz. 15.30. Ofertę należy złożyć w
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie osobiście lub przesłać pocztą na adres:
URZĄD GMINY W REWALU
ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal
Kopertę należy opisać następująco:
„(nazwa i adres Wykonawcy)
Oferta w postępowaniu na usunięcie drzew „
7.

Tryb udzielenia zamówienia: Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione,
a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

8.

Osoba do kontaktu: Joanna Włodarczyk, tel. 91 38 49 033. Dokumentacja dostępna jest w pokoju nr 1, w Referacie
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić pod adresem : http://www.rewal.e-mapa.net/

Pełniący obowiązki Wójta gminy Rewal
Maciej Bejnarowicz

