Zamawiający:

Białystok, dn.6.02.2017

Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki
i Ochrony Przyrody SWT
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE 12I/2017
W związku z realizacją projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”, w tym
Inicjatywy ,,Rewitalizacja 30 drzew – pomników przyrody” dofinansowanej ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na realizację działań w ramach inicjatywy zgodnie z poniższą specyfikacją:
1.

Zakres usługi:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie prac pielęgnacyjnych na 30 szt. drzewpomnikach przyrody na terenie Gminy Gródek w województwie podlaskim, polegających na:
- zdjęciu posuszu,
- zastosowaniu wiązań elastycznych typu ,,Cobra” (nie więcej niż 10),
- cięcia gałęzi kolidujących z infrastrukturą na jednym drzewie
Wykonawca odpowiada za wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz za
przestrzeganie obowiązujących zasad i techniki pracy.
Za usunięcie ściętych gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych odpowiada Urząd Gminy Gródek.
2.

Miejsce realizacji inicjatywy ekologicznej:

Województwo: podlaskie
Gmina: Gródek
Drzewa pomnikowe wskazane w ekspertyzie biologiczno-technicznej, położone w alei pomnikowej
przy drodze powiatowej nr 1433B Kołodno - Królowy Most oraz w płn. – wsch. części Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
3.

Termin realizacji inicjatywy ekologicznej:

- II kwartał 2017 r. – 20 drzew
- III kwartał 2017 r. – 7 drzew
- IV kwartał 2017 – 3 drzewa
4.

O realizację zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące
wymagania:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
c. dysponują lub będą dysponować w chwil wykonana zamówienia odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia,
5.

Warunki płatności i sposób rozliczenia:

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu całości lub części
zamówienie, w terminie do 30 dni od daty otrzymania rachunku lub faktury przez Zamawiającego
przelewem, na rachunek wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem dostępności środków na
rachunku bankowym wydzielonym do obsługi realizacji projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony
lokalnych ekosystemów”.
6.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie w
przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia.

8.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na dołączonym formularzu cenowym w siedzibie Zamawiającego
Podlaskiej Fundacji Sportu, Turystyki

i Ochrony Przyrody SWT, ul. Warszawska 6/32, 15-063

Białystok lub e-mailem: Bartlomiej@Niewinski.pl (oferty z podpisem i pieczątką) do dnia 17.02.2017

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

Pieczątka i podpis Zamawiającego…………………………….

Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego 12I/2017 z dnia 6.02.2017

Oferta cenowa

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP...........................................
TEL........................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 12I/2017 z dnia 6.02.2017 dotyczące realizacji działań w
ramach projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”, w tym Inicjatywy
,,Rewitalizacja 30 drzew – pomników przyrody” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z wytycznymi określającymi jej zakres, deklaruję
możliwość i chęć wykonania w/w usługi w zakresie:
L.p.
1.

Rodzaj prac

Cena brutto

Wykonanie prac pielęgnacyjnych na 30 szt. drzewpomnikach przyrody na terenie Gminy Gródek
Całkowity koszt wykonania usługi ……………………………………………………………brutto.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. dysponuję lub będę dysponować w chwil wykonana zamówienia odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia,
5. zobowiązuję się do uzyskania wszystkich niezbędnych do realizacji działań zgód i pozwoleń
wymaganych przepisami prawa,
6. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
7. potwierdzam termin realizacji zamówienia,
8. podane kwoty ceny brutto uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia,
9. jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

10. w przypadku przyznania mi realizacji zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………………………………..
Pieczątka i podpis Wykonawcy

