Myszków, dn. 26.04.2021r.
OK.271.1.12.2021.M.Cz.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Myszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego
zamówienia publicznego:
1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na pielęgnacji wiosennej i jesiennej skwerów
zlokalizowanych na terenie Gminy Myszków
2. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42- 300 Myszków.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Myszkowa prowadząca postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
4. Strona internetowa prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
bip.miastomyszkow.pl w zakresie informacji na temat zamówienia
5. Informacja wskazującą link do pobrania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miasta Myszkowa, zgodnie z którym
prowadzone będzie przedmiotowe postepowanie:
http://bip.miastomyszkow.pl/?a=12101
6. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na wykonaniu pielęgnacji wiosennej i jesiennej
skwerów zlokalizowanych na terenie Gminy Myszków tj.:
• Al. Wolności „Skwer Przedsiębiorców” – powierzchnia: 2301m²;
• Skwer przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Słowicza i Bociania – powierzchnia:
10000m²;;
• Skwer ul. Wyzwolenia – powierzchnia: 994m²;
• Rondo „Flagi” – powierzchnia: 60m²;
• Skwery ul. PCK – powierzchnia: 1260m²;
• Skwer ul. Kościelna – powierzchnia: 271m²;;
• Skwer ul. Skłodowskiej – powierzchnia: 50m²;;
• Skwer ul. Nadrzeczna– powierzchnia: 3160m²;
• Skwery Rynek w Mrzygłodzie – powierzchnia: 2695m²;
• ul. 3-go Maja – gabiony;
• Skwer ul. Kwiatkowskiego – powierzchnia: 2500m²;
• Skwer ul. Spółdzielcza – powierzchnia: 5065m²;
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2) Zakres rzeczowy prac obejmuje dwukrotne wykonanie pielęgnacji na istniejących skwerach
w okresie wiosennym i jesiennym polegającej na:
a) wygrabieniu trawników i wywiezienie liści;
b) nawiezieniu roślin oraz trawników;
c) areacji trawników;
d) przycięciu drzew oraz krzewów;
e) uzupełnieniu brakującej kory oraz żwiru;
f) dosadzeniu brakującej roślinności;
g) posprzątaniu terenu po wykonaniu prac.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie wszelkich
materiałów do wykonania ww. usługi.
7. Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana): usługa
8. Informacja o wymaganiach stawianych przedmiotowi zamówienia, jeżeli zamawiający
stawia takie wymagania:
nie dotyczy
9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający wymaga
potwierdzenia spełniania wymagań przedmiotowych:
nie dotyczy
10. Termin wykonania zamówienia:
•
•

Wykonanie pielęgnacji wiosennej od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021 roku;
Wykonania pielęgnacji jesiennej od dnia 16 września do 15 października 2021 roku.

11. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców:
nie dotyczy
12. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w postępowaniu spełniania
warunków udziału:
a) Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 – formularz oferty
do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji wykonawcy/ów.
b) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena. Nie dopuszcza się wymiany ofert, w tym wycofania oferty i złożenia nowej.
e) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie
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f)
g)

h)
i)

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez wskazania
przyczyny takiego stanu rzeczy.
Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
14. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie się komunikował z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i obierania korespondencji elektronicznej, jeżeli
zamawiający zamierza stosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
środki komunikacji elektronicznej:
nie dotyczy
15. Wskazanie osób upoważnionych po stronie zamawiającego do komunikowania się
z wykonawcami:
Milena Czerwik
16. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu składania ofert
17. Opis sposobu przygotowania oferty:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 – formularz ofertowy
18. Sposób oraz termin składania ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej
należy dodatkowo podać miejsce składania ofert):
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Myszkowie przy
ul. Kościuszki nr 26, w pokoju nr 2 (biuro podawcze) do dnia 29.04.2021r., do godz. 10:00 pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty złożonej po tym terminie bez względu na przyczyny
opóźnienia.
19. Termin otwarcia ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej należy
dodatkowo podać miejsce otwarcia ofert):
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Myszkowie przy ul. Kościuszki nr 26,
w pokoju nr 202 dnia 29.04.2021r. o godz. 10.15.
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20. Sposób obliczenia ceny:
Oferta, która będzie miała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowej usługi zieleniarskiej
wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.
21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert przygotowanych zgodnie z niniejszym
zapytaniem, jako oferty o najniższej cenie ofertowej i spełniającej warunki określone
w zapytaniu ofertowym
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy
a Wykonawca powinien osobiście zgłosić się w wyznaczonym terminie w celu jej podpisania .
23. Projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego:
Wzór umowy tanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Włodzimierz Żak
Burmistrz Miasta Myszkowa
26.04.2021r.
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