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GMINA LUBICZ        Lubicz Dolny, 2022.08.19.  
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21  
87-162 Lubicz  
ROŚ.271.2.2022.ES  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Wartość zamówienia nie 

przekracza kwoty 130 000 złotych. 

 
 I. Zamawiający:  
    Gmina Lubicz  
    ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz  
    Tel. 56 621 21 29  
    e-mail: osw@lubicz.pl  
 

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskie dla 2 sztuk drzew 
gatunku dąb szypułkowy objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody. 
 
1. Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na dębie szypułkowym, pomniku przyrody 

rosnącym na terenie w miejscowości Lubicz Dolny, gm. Lubicz, na nieruchomości stanowiącej 
własność osoby fizycznej (działka nr geod. 578/36 – obręb Lubicz Dolny). 

 
Zakres zabiegów pielęgnacyjnych obejmuje: usunięcie posuszu, w tym posuszu tzw. grubego 
stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, usunięciu pozostałości po złamanych 
konarach i gałęziach, cięciach korekcyjnych odciążających najdłuższe i najbardziej obciążone konary (w 
minimalnym, ale koniecznym zakresie). 
Usunięciu wiązań uszkodzonych i wykonanie trzech nowych wiązań elastycznych, dynamicznych typu 
COBRA 8t, w tym: wiązania krzyżowego oraz wiązania pojedynczego (dowiązanie konara do jednego z 
głównych, prostych przewodników); 
 
2. Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na dębie szypułkowym, pomniku przyrody 

rosnącym na terenie miejscowości Gronówko, gm. Lubicz (działka nr geod. 232/15 obręb Gronowo). 

Zakres zabiegów pielęgnacyjnych obejmuje: usunięcie posuszu stanowiącego potencjalne, ale 

bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, prześwietleniu korony przez usunięcie 

części gałęzi i konarów biologicznie czynnych (w minimalnym, koniecznym zakresie). 

Prace w obrębie koron drzew należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody – w 

szczególności z art. 87a ust. 1 i 2 (Dz. U. 2022 poz. 916 t. j.).  

W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym np. koszty pracy pilarki 

spalinowej, jeżeli będzie to konieczne również wykonanie usługi podnośnikiem, obsługę operatora 

itp.  

III. Termin wykonania zamówienia.  
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Termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do: 30 września 2022 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych o 

charakterze środowiskowym, tj. wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej dwie usługi polegające na 

wykonaniu zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich dla drzew objętych ochroną prawną w formie 

pomników przyrody, w okresie ostatnich 3 lat (licząc do terminu składania ofert), a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

V. Sposób sporządzenia oferty.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu ofertowym załączonym do 

zapytania ofertowego (wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem, lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

3. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. 

Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać 

wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie 

dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.  

4. Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na 

etapie oceny formalnej.  

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.  

6. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone 

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę.  

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.  

VI. Miejsce, termin i forma składania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd 

Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87 – 162 Lubicz, biuro podawcze lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: osw@lubicz.pl w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godz. 10.00.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.lubicz.pl  

Oferta powinna zawierać:  

1. Wypełniony Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1.  

W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podpisania umowy z Oferentem, którego Oferta będzie 

następna w kolejności. 

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 

2 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwóch usług 

polegających na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskie dla drzew objętych 

ochroną prawną w formie pomników przyrody, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

3. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 3. 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIE WYBRANIA ŻADNEGO WYKONAWCY.  

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.08.2022 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.lubicz.pl w terminie 7 dni roboczych 

po upływie terminu złożenia ofert.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

VIII. Kryteria wyboru oferty:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - cena 100 %.  

1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z 

wykonaniem zamówienia.  

2. Wykonawca nie będzie miał prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili 

zawierania umowy nie można było prawidłowo przewidzieć i ocenić rozmiaru i kosztów prac.  

3. Cena oferty winna być liczona w walucie polskiej – do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy:  
 
Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po powiadomieniu wszystkich wykonawców o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  
Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.  
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W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
 
X. Informacje dodatkowe.  
 
1. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w 
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 
XI. 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.  
 

XII. Dodatkowe informacje:  
 
Dodatkowych informacji udzielają: Edyta Sekretarska oraz Danuta Suchorzyńska  
Tel. (56) 621-21-29, w godz. pracy urzędu oraz e-mail: osw@lubicz.pl  
 
 

Z up. Wójta  
        -  

       Wojciech Rakowiecki  
                      Zastępca Wójta  

 
 
 
XIII. Załączniki:  
1. Formularz oferty – załącznik nr 1.  
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2.  
3. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 3.  
4. Wzór umowy – załącznik nr 4. 

 

 


