ROŚ.271.1.2017.

Lubicz Dolny, 2017.03.15.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: „Zakup 466
szt. drzew gatunków wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert oraz ich
dostarczenie - transport na teren dz. nr geod. 60/1 i 60/2 w miejscowości Grabowiec,
Gmina Lubicz”.
Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8) ww. ustawy.
Wartość zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
Zamawiający:

I.

Gmina Lubicz
ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz
NIP: 8792617506 ; REGON: 871118715
Tel.: (56) 62-12-100; Fax.: (56) 67-82-122
II.

Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:
Zamówienie obejmuje:
1. Zakup 466 sztuk sadzonek drzew, w następującej ilości:
150 sztuk drzew gatunku żywotnik brabant
150 sztuk gatunku żywotnik szmaragd
65 sztuk drzew gatunku śliwa czerwonolistna
100 sztuk drzew gatunku jarząb posp.
1 sztuka drzewa gatunku głóg szczepiony
2. Nasiona, z których wyhodowane zostały stosowane sadzonki, powinny pochodzić
z obszaru Polski. Materiał szkółkarski winien być czysty odmianowo
i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być
zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów.
Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą
korzeniową lub korzeniem.

3. Wszystkie sadzonki muszą spełniać określone wymiary – minimalne obwody pni na
wysokości 100 cm mierząc od gruntu od 2 cm do 10 cm. Sadzonki winny być
z zakrytym systemem korzeniowym w donicach lub w worku jutowym wypełnionym
ziemią.
4. Dostarczenie sadzonek jw. w stanie nienaruszonym do wyznaczonej przez
Zamawiającego lokalizacji na działkę nr geod. 60/1 i 60/2- obręb Grabowiec, gmina
Lubicz
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
III.

Wymagania, jakie winni spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną ilość
sadzonek i doświadczenie do wykonania usługi.
Wykonawca winien posiadać własny transport umożliwiający dostarczenie sadzonek
do wskazanego punktu w określonym w późniejszym terminie dostawy przez
Zamawiającego.

IV.

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
Dostawa w terminie ustalonym z Zamawiającym (marzec/kwiecień 2017 r.)
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: najpóźniej do dnia 30.04.2017 r.

V.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową;
2) posiadać datę sporządzenia;
3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer
NIP, REGON;
4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika.

VI.

Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto w złotych – 100%
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Prosimy również o wskazanie ceny jednostkowej brutto za wykonanie zakupu 1 szt. danego
gatunku drzewa.

VII.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres:
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny pok. Nr 9-biuro podawcze
Dopuszcza się również dostarczenie skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres
osw@lubicz.pl
do dnia 21.03.2017r. do godz. 9.00.
Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczona
następująco:
„Zakup 466 szt. drzew gatunków wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert
oraz ich dostarczenie - transport na teren dz. nr geod. 60/1 i 60/2 w miejscowości
Grabowiec, Gmina Lubicz”.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VIII.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIE WYBRANIA ŻADNEGO
WYKONAWCY.
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych po upływie terminu złożenia ofert zawiadomi
wykonawcę telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX.

Sposób zapłaty za wykonaną usługę:
1. Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym
odbiorze przedmiotu umowy.
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego będzie
faktura wystawiona przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto
bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.

X.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają:
Pan Mirosław Górski oraz Pani Ewelina Kowalska
Tel.: 56-62-12-100,56 621 21 29
Poniedziałek-czwartek w godzinach: 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00
E-mail: osw@lubicz.pl

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa po przedstawieniu jej projektu przez
realizującego zamówienie.
XII. Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:
............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................
REGON:.............................................
tel.: .....................................................
fax: .....................................................
adres e – mail: ....................................
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ROŚ.271.1.2017. z dnia 15.03.2017 r. dotyczące
zamówienia pn.
„Zakup 466 szt. drzew gatunków wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert
oraz dostarczenie drzew - transport na teren dz. nr geod. 60/1 i 60/2 w miejscowości
Grabowiec, Gmina Lubicz”.
oferuję wykonanie całego zadania zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do
składania oferty za cenę:
Cena netto (zł)

%VAT

Kwota VAT

Cena brutto (zł)

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z transportem.

Cena brutto (zł) za wykonanie całego zadania zakupu 466 sztuk drzew
słownie:………………………………………………………………………….

Ceny jednostkowe za wykonanie zakupu 1 szt. danego gatunku drzewa o określonych
parametrach podanych w zaproszeniu do składania ofert:
Gatunek

drzewa Cena

netto %VAT

Kwota VAT

z (zł) za 1 szt.

wraz

Cena brutto (zł)
za 1 sztukę

parametrami
żywotnik brabant
żywotnik
szmaragd
śliwa
czerwonolistna
jarząb posp.
głóg szczepiony

Termin

wykonania

usługi

:

.......................................................(nie

później

niż

do

30.04.2017r.).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z wszystkimi zapisami zapytania ofertowego
z dnia 15.03.2017 r. i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.

......................................................
miejscowość i data

.………........................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

