
Zaproszenie do składania ofert (rozpoznanie cenowe)
na przeprowadzenie warsztatów z zakresu hortiterapii, w tym zaprojektowanie

,rOgrodu zdrowia"
na osiedlu ogrody w ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert
na realizaĄę zadania pn. ,,WarsztaĘ hortiterapii i pielqgnacja roślinnych obiektów
architektury pt. ogród zdrowia na osiedlu ogrody - opracowanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania terenów zieleni położonych na osiedlu Ogrody w
Ostrowcu Swiętokrryskim z uwzględnieniem działania ogrodu i roślin na poprawę
zdrowia psychicznego iflzycznego osób dotkniętych problemem alkoholowym''.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówieniajest:
a) opracowanie programu z harmonogramem oraz realizacja warsztatów

terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Program warsztatów
opracowany w formie cyklu zajęć powinien obejmować, zapoznarńe się z metodami
hortiterapii, podstawami pielęgnacji roŚlin, wspólne wypracowanie koncepcji ogrodu
otaz wyjazd studyjny uczestników warsztatÓw do obiektu (ogrodu, parku)
wykorzystuj ące go metody terapii o grodniczej .

Wykonawca w czasie realtzacji zadaniajest zobow|ązany do współpracy W zakresię
rł'arsztatów terapeutycznych .ze Swiętokrzyskim ośrodkiem Terapii, os. ogrody
10ł3U, 27- 400 ostrowiec Swiętokrzyski' tel. 41263-39-36 oraz zainteresowanymi
słuchaczami CKU w uzgodnieniu z Zamawiaj ącym.
Cel warsztatów:

wykorzystanie terapeutycznego oddziaływania ogrodu i roślin na poprawę zdrowia
psychicznego i fizycznego
stymulacja multiorganiczna ogrodem jako wspomaganie terapii osób
uzależnionych
aktywizacja i integracja społeczna osób uzalęŻnionych przez włączenie ich
w proces tworczy przeobraŻu"liaprzestrzeni osiedlowej w ogród |ecnliczy.

b) opracowanie koncepcji zagospodarowania i nasadzeń ogrodu terapeutycznego
ziokalizowilnego nil os. ogrody w ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie obejmuje teren
o powierzchni łącznej 1,1570 ha, położony w obrębie działek ewidencyjnych
oŻnaczonych numerami 4916, 5Il6, 5312, 5418, 55l14, 55l12, 5618, 5714, 5814' 8I14 (z
wyłączeniem powierzchni kortu tenisowego ).

c) opracowanie projektu budowlano _ wykonawczego zagospodarowania i nasadzeń
ogrodu terapeutycznego wrgz z kosztorysem inwestorskim dla 1/3 terenu, o którym
mowa w punkcie I.b w uzgodnieniu z Zamav,iajqcym.

Ż. W skład opracowania wchodzą:
a) koncepcja na pow. 1,1510 ha

koncepcja układu i nawierzchni alejek, miejsc wypoczynku, stref edukacyjnych,
' elęmentów terapeutycznych, wraz z określeniem rcdzaju materiałów, z jakich

zostaną wybudowane
koncepcja nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej oraz okrywowej
dobór małej architektury otaz elementów wyposażenia: ławki, koszę na śmiecie,

' tablice informacyjne, z określeniem rodzajów materiałów, kolorystyki i formy
b) projekt budowlano - wykonawczy dla 1/3 terenu j.w_. w uzgodnieniuzZamawiającym.
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
d) przedmiar robót
e) kosztorys inłvestorski.



Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i oprawiona do
zeszyiów w formacie ,Ą3 i A4 oraz w jednym egzęmplarzu w formie zapisu cyfrowego
na płycie CD/DVD.

3. Mapki zlokal'izacją miejsca realizacji projektu stanowią załączniki do zaptoszenia -
Mapa geodezyjna.pdf i Mapa lokalŁacji ogrodu Google.pdt link do map Google
online
https:i''rł'rvrv.qoogle.pl1maps1place/Skrvęr11o50.9444266.] l.'4(}3 l 397.1 8zlciata:!4m 1 3l 1ln
7 !3rrró| 1sOx47l809a6e5e31a21:0xed7e 1909d2bóa8lb!2sosiedle+ogrod,v.+ostrowiec+%C
5-olo9Aryi%C4%99tokrzvski!3b1 !8m2!3d50.9i151431 !4d21 .3986604!3m4! 1s0x0:0r715cec
1d;łc3cce2a!8m2!3d50.9447l92!4d21.4030872?hl:pl (miejsce opisane na mapie jako
..skwer")

N. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 4 tygodni od daty podpisania
umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. oferta powinna zostac sporządzonanazałączonym Formularzu oferĘ i zawięrac:
a) pełną nazwę i adres Wykonawcy
b) miejscowość, datę sporządzenia
c) NIP, nr telefonu, e-mail
d) wykaz zaŁączników
e) podpis osoby upoważnionej do zaciąganiazobowiązan.

2. Cena ofeńy musi zostaó przedstawiona jako cena netto i brutto w PLN.
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz

zawierac wszelkie koszty związane z realizacją zarnówienia, Świadczonego przez
okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

4. Cena ofertowa netto nie może przeboczyó równowartości w złotych 30.000 Euro.

Iv. INFORMACJA o oŚWIADCZENIACH I DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

Wykonawca do oferĘ załączy niżej wymienione dokumenĘ:

a) oŚwiadczenie, Że osoby biorące udziil' w rcalizacji zamówięnia posiadają
odpowiednie kompetencje w zakresie projektowania, vrządzania i pielęgnacji
terenów zielonych. Do oŚwiadczenianaleŻy załączyć poświadczofie za zgodność
kserokopie dypl omów, zaświadczeń, c ertyfi katów, itp.

b) wykaz dotychczas wykonanych zadań identycznych lub podobnych do przedmiotu
zamówienia, z podaniem dla każdego zadania zakresu, lokalizacji oraz nazw
inwestora

c) oświadczenie o akceptacji treŚci umowy.

v. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT:

1. oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A,
27-400 Ostrowiec Świętokrryski, w terminie do dnia 16.09.2016 r. do eodz. 15:00

2' Ptzęsłana oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem ,,oferta
dla CKU na opracowanię dokumentacji projektowej ogrodu''

3. Przy ofercie przesłanej pocztą lub kurieremliczy się data wpływu do CKU.



VI. OCENA OFERT

1. oferta z najniŻszą ceną otrzyma 70 pkt. - na podstawie zapisów w złoŻonej ofęrcie.
Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty (w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku)
wg poniższego wzoru:

liczba punktów = cena brutto oferty najtańszej x 70 pkt./cena brutto oferty
badanej

2. Za doświadczenie w realizacji zadan podobnego typu (pkt IV.b) Wykonawca otrzyma
max. 30 pkt. na podstawie podpisanego przez Wykonawcę wykazu wykonanych
zadań z podaniem dla kaŻdego zadania zakresu' lokalizacji otvnazw inwestora.

- od 1 do3 zadan - 10 pkt.
- od4 do 5 zadan - 20 pkt.
- od 6 zadań i więcej - 30 pkt.

3. ocena końcowa oferty:
Suma uzyskanych przez wyko''u*.ę punktów zpkt. 1 iŻbędzie stanowić całkowitą
ocenę punktową, jaką uzyska on za swoją ofertę.
Do realizacji zadaniaZamawtający wybierze Wykonawcę, który uzyskał najvłyŻszą
całkowitą liczbę punktów.

vII. INFoRMACJE DOTYCZĄCEWYBoRUNAJKoRZYSTNIEJSZEJoFBRTY

1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 16.09.2016r. o godz. 15:30.
W dniu otwarcia ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamięrza przeznaczyc na
sfinansowanie zamówienia.

2. oferty przekłaczĄące równowartośó w złotych 30.000 Euro, niezawierające
wszystkich pozycji Ze specyfikacji, złoŻone po określonym wyŻej terminie,
niespełniające któregokolwiek z waruŃów i wymogów z pkt. I, III i IV oraz
przekraczające kwotę, o której mowa w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zama:wnjący zawiadomi Wykonawcow za
poŚrednictwem poczty elektronicznej. ogłoszenie o wyborze zostanie również
umieszczone na stronie internetowej zamawiającego rvr,vw.ckuostrorviec.pl

4. Wybrany Wykonawcabędzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na
wykonywanie zadaria.Wzór umowy do pobrania - ,,IJmowa_ogród 20L6.pdf'.

v[I. PŁATNoŚc

1. Po całkowitym zakończeniu zamówienia - w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od
dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury YAT za
wykonany i przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym przedmiot umowy.

Ix. UWAGI KoŃCowE

1. Zastrzega się prawo uniewaŻnieniazapytania ofertowegobezpodania ptzyczyny.
2. Cena ofertowa moze być negocjowana w dół.
3. W toku badania i oceny ofett Zamavłiający moŻe Żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treŚci złożonych ofert.
4. Zastrzega się prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych

przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacj i.

5. Zastrzega się prawo wykluczenia z postępowania wykonawcow, którzy zŁoŻą ofertę
niezgodną z pr aw dą (po świadczą nieprawdziwe informacj e).

6. Wykonawca moŻe wprowadzic zmiany w złożonĄ ofercie lub ją wycofaó, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarovłno zmiana, jak
i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.



7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani
wariantowych.

8. ZamawiĄący zasttzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie rryybrana jako najkorzystniejsza'
uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizaĄi przedmiotu niniejszego
zamówienia.

g. Jeżeli dwie lub więcej ofeńy uzyskają jednakową ocenę punktową' Zamawiający
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami
celem uzyskania najniższej ceny.

10. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt' nie
przysługują im zadne roszczęnia z ty.tułu odstąpienia przez Zamawiającego od
po stępowania ofertowe go.

11. Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaŚnień: Marian
zdonek, tel. 41 265-34-67.

x. LAyTRZEŻENIE PRAWNE.

1. Zamawiający - Centrum KsŹałcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim -

oświadcza iinformuje, że niniejsze zaptoszenie ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Ż. ZŁoŻenię oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy toszczenia względem Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych
o zautarcie umowy.

ostrowiec Św., 08.08.2016 r.

2 cc\ ' o3lrelcłara CKu

arian Zd


