
Zaproszenie do skladania ofeń (rozpoznanie cenowe)
na przeprowadzenie warsztatów z zakresu hońiterapii, w tym zapĄektowanie

,,Ogrodu zdrowia"
na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Swiętqkrryskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert
na realizację zadania pn.,,Warsztaty hońiterapii i pielęgnacja 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 i fizycznego osób dotknięĘch problemem alkoholowymoo

I. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie plogramu z harmonogramem or z realizacja wąrsztatów

terapeuaczno-edukacyjnych dla osób dotknięĘch problemem alkoholowym.
Program warsztatów opracowany w formie cyklu zajęó powinien obejmowaó
zapoznanie się z metodami hortiterapii, podstawami pielęgnacji i sadzenia roślin.
Wykonawca w czasie realizacji zadania jest zobodtryany do współpracy w zakresie
warsztatów terapeutycznych -ze Świętokrzyskim ośrodkiem Terapii, os. ogrody
10ł3U, 27_ 400 ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 263-39-36 oraz zainteresowńymi
słuchaczami CKU w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Cel warsztatów:
_ wykorzystanie telapeutycznego oddziaływania ogrodu i roślin na poprawę zdrowia

psychicznego i ftzycznego
_ stymulacja multiorganiczna ogtodem jako wspomaganie terapii osób

uzaleŻnionych
_ aktywizacja i integracja społeczna osób uzależnionych przez włączenie ich

w proces twórczy przeobre]iŻania przestrzeni osiedlowej w ogród leczniczy
_ zajęcia dydaktyczne z zakesu projektowania, vządzania i pielęgnacji roślinnych

obiektów architektury krajobrazu mające na celu uwrazliwienie na otoczenie osób
uzaleźnionych oraz zainspirowanie ich do działań tutótczych.

b) opracowanie projektu realizacyjnego zagospodarowania terenu na os. Ogrody w
ostrowcu Swiętokr4yskim pn. ,,ogród Zdrowia" w obrębie działek 55/12' 55/13,
56/8, 57/4, 58/4, 53/2, 55/14, 51/6,49,6, 81/4.
Projekt realizacyjny doĘczy terenn zaznaczonego czerwoną przerywaną linią na
,,Mapie terenu.pdf ' stanowiącej załącznik do zaproszenia.
Podstawę opracowania stanowi ,,Koncepcja Zagospodarowania terenu'', będąca
w posiadaniu Zamawiającego _ udostępnienie w siedzibie Zamawiającego.
W skład opracowania wchodzą:
a. inwentaryzacja zieleni
b. projekt realizacyjny dla terenu, o którym mowa w ppkt b)
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
d. przedmiar robót
e. kosztorysinwestorski
f. opis.

2. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja z realizacji zadań opisanych w pkt I.1 a)
zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i oplawiona do zesz1tów w formacie A4 oraz w
jednym egzemplarzu w formie zapisu cyfrowego na płycie CD/DVD.

3. Mapki z lokaltzacją mtĄsca realizacji projektu stanowią za|ączniki do zaproszenia -

a) Mapa geodezyjna.pdf



b) Mapa loka|izacji ogrodu Google.pdf, liŃ do map Google online
https://www.soogle. pl/maps/place/Skwer/@50.9444266.2 I .403 1 397.1 8zldata=!4ni I j !

l m 7 ! ] nl6 | ] s0x47 l 809a6e5e j la2t':0xed 7e l 909d]b6a8l'a!2sosiedle_ogrod)'' -ostro\Ą ie
c+%C5%9Arvi%C4%99tokrzvski!3b1 !8m2!3d50.9451431 !4d21.3986604!3m4! 1s0x0
:0x715cec 1d4c3cee2a!8m2 !3d50.9447192 !4d21.4030871?hl=pl (miejsce opisane na
mapie jako ,,Skwer')

c) Mapa terenu.pdf (do pkt I.l.b)

. TERMIN iEALTZACJI ZADANIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - rlo 23.12,2016 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. oferta powinrra zostać sporządzona na załączonym Formularzu oferfy i zawierać:
a) pełną nazwę i adres Wykonawcy
b) miej scowość, datę sporządzenia
c) NIP, nr telefonu, e-mail
d) wykaz załączrllków
e) podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązan.

Cena oferty musi zostaÓ przedstawiona jako cena netto i brutto w PLN.
Zaofęrowana cena powinna uwzględniaó wykonanie wszystkich prac i czyrrności oraz
zavńerać wszelkie koszty związane z rcalizacją zamówienia, świadczonego przez
okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
Cena ofertowa netto nie może przekroczyć równowartości w Złotych 30.000 Euro'

INFoRMACJA o oŚWIADCZENIACH I DoKUMENTACH' JAIilE MAJĄ
DosTARcZYc wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIEMA
WARUNKÓW UDZIAŁU w PosTf,PoWANIU:

Wykonawca do oferĘ załącry niżej wymienione dokumenty:

a) oświadczenie' że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają
odpowiednie kompetencje w zakęsie projektowania, vrządzania i pielęgnacji
terenów zielonych. Do oświadczenia naleŻy zńączyć poświadczone za zgodnośÓ
kserokopie dyplomów, zaś:wiadczeń, certyfikatów, ię.

b) wykaz dotychczas wykonanych zadań identycznych lub podobnych do przedmiotu
zamówienia, z podarriem dla kźdego zadania zakresu, lokalizacji otaz nazw
inwestora

c) oświadczenie o akceptacji treści umowy
d) oryginał lub kserokopię poświadczoną ptzez Wykonawcę aktualnego

odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert

e) oświadczenie' że projekt realizacyjny zostanie opracowany zgodnie z koncepcją
zagospodarowania terenu będącą w posiadaniu zamawiającego'

V. MTEJSCE ITERMINSKLADANTAOFERT:

1. oferta povrinna byó przesłana za pośrednictwem: pocŻy, krrriera lub dostarczona
osobiście na adres: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A,
27_400 ostrowiec Świętokrryski, w terminie do dnia L!.A20!ś!g@-!5j]00

2. Przesłana oferta powinna byó umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem ,,oferta
dla CKU na opracowanie dokumentacji projektowej ogrodu"

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

2.
t-

4.

IV.



VL OCtrNAOFERT

1. oferta z najniższą ceną otrzyma 70 pkt. - na podstawió zapisów w złoŻonej ofercie'
Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty (w zaokągleniu do 2 miejsc po przecinku)
wg poniższego wzoru:

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

2. Za doświadczerie w rcalizacji zadań podobnego typu (pkt IV b) Wykonawca otrzyma
max. 30 pkt. na podstawie podpisanego przez Wykonawcę wykazu wykonanych
zadaizpodanie*u"-urJi*o:"'"'#n"*:.ió'oT;'''"cjioraznazwinwestora.

- od 4 do 5 zadań - 20 pkt.
- od6 zadań i więcej - 30 pkt.

3. ocena końcowa oferty:
Suma uzyskanych przez wykonawcę punktów z pkt . I i 2 będzie stanowió całkowitą
ocenę punktową, jaką uzyska on Za swoją ofertę.
Do realizacji zadania Zamawiaj ący wybierze Wykonawcę, który uzyskał najwyŹszą
całkowią liczbę punktów.

vII. INFoRMAcJf, DoTYCZĄCEwYBoRUNAJKORZYSTNIEJSZEJoFERTY

1. Otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie zamawiającego 19.11.2016r. o godz' 9:00.
W dniu otwarcia ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyó na
sfi nansowanie zamówienia.

2. oferty przeksaczające równowartośó w złotych 30.000 Euro, niezawierające
wszystkich pozycji ze specyfikacji, złożone po okeślonym wyżej terminie,
niespełniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt. I, III i IV oraz
przektaczające kwotę, o któĘ mowa w pkt 1 , nie będą ro zpatrywane .

3. o wyborze najkorzystniej szej oferty Zamavłiający zawiadomi Wykonawców za
pośrednictwem poczty elektronicznej. ogłoszenie o wyborze Zostanie również
umieszczone na stronie intemetowej zamawiającego www.ckuostt'owiec.pl

4' Wybrany Wykonawca będzie zobowia;zany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na
wykonywanie zadania. Wzór umowy do pobrania _ ,,Umowa Il-ogród 201ó.pdf'.

\.IIL PŁATNoŚc

1. Po całkowitym zakończenil zamówienia - w terminie do 14 (słorrrłrie: cŹemastu) dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT za
wykonany i przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym przedmiot umowy.

Ix. UWAGIKoŃCowE

1 . ZaŚrzega się prawo uniewa'Żnienia zap1tania ofertowego bez podania przyczyny .

2. Cena ofer1owa może byó negocjowana w dół.
3. W toku badania i oceny ofert Zamavłta1ący moŻe żądać, od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofeń.
4. Zaskzega się prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych

przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
5. Zastrzega pię prawo wykluczenia z postępowania wykonawców, któtzy złoŻą ofertę

niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje)'



ó. Wykonawca może wprowadzić zrniany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod
warunkiem, k tczyni to przed upływem terminu składania ofeft . Zatóvłno zmiana, jak
i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

7. Zamawnjący nie dopuszcza możliwości składąnia ofert częściowych ani
wadantowych.

8. Zamavłiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wytrana jako najkorzystniejsza,
uchyli się od Zawalcia umowy dotycącej realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.

9. JeŻeli dwie lub więcej ofeń uzyska jednakową ocenę punktową, Zarnawiający
zastzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami
celem uzyskania najniższej ceny.

10' Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertow}łn na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne toszczenia z tyf:łu odstąpienia przez Zamavłii1ącego od
postępowania ofertowego.

l 1. Nazwisko.i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Marian
Zdonek, tel. 41 265-34-67.

)( ZASTRZEżENIEPRAWNE

I. Zanawiający - Centrum Kształceńa Ustawicznego w ostrowcu Świętokzyskim -
oświadcza i informuje, Źe niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. ZloŻentę oferty nie stwaŻa po stronie Wykonawcy roszczenia względem centrum
KsŹałcenia Ustawiczrrego w ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcie umowy.

ostrowiec Św., 12'11.2016 r.


