
ZAPRoSZENIE Do SKŁADANIA oFERT
na

,rTranspoń roślin i wykonanie nasadzeń zieleni oraz zakup i montaż elementów
wyposażenia prry ul. H. Sienkiewiczaw ostrowcu Świętokrzyskim'o w ramach zadania:

,rWarsztaty hortiterapii w terapii osób uzależnionych. Udział osób dotkniętych
problemem alkoholorvym w formułowaniu koncepcji zagospodarowania skweru prry ul.

H. Sienkiewiczaw ostrowcu Swiętokrryskim i jej realizacji''.

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum KsŹałcenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A na podstawie $ 2 Regulaminu udzielania przez
Centrum KsŹałcenia Ustawicznęgo w ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza vłyrazonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro'
zaprasza do składania ofęrt na transport roślin i wykonanie nasadzeń zieleni przy
ul. H. Sienkiewicza w ostrowcu Świętokrzyskim na powierzcbni24Ż,60 m2
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowaniai zamowienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania
transportu i nasadzeń zieleni (bez kosŹów zakupu roŚlin) oruz zakup i montaz elementów
wyposazenia' robót przygotowawczych związarrych z budową skweru przy
ul. H. SieŃiewicza w ostrowcu Świętokrzyskim' według załączonego zakresu rzęczowego -

załącznik nr I oraz lokalizacji nasadzeń - załącznik nr 2, zgodnie z załączonym wzorem
umowy - załączniknr 5.

il. Warunki udziału w postępowaniu
oferty mogą składać zaHady budżetowe' podmioty posiadające zarejestrowaną działalność
gospodarcz ą oraz spełniające warunki :

a) posiadaniaupra'''łnien do działalno*;i lub czynności określonych w niniejszym
zaproszeniu, jeŻeli przepisy prawa nal<Ładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadaniaodpowidniej wiodą' i dośłiadczenią
c) posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej pozwa|Eącej na rea|izację

zamówienia. Wykonawca musi wykazaÓ, że dysponuje co najmniej jedną osobą
nadzorującą z vłykształceniem wyŻszym kierunkowym w zakresie ogrodnictwa lub
architektury krajobrazu, a także posiadającą co najmnie trzyletnią praktykę
zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i doświadczenie w kierowaniu
pracami dotyczącymi nasadzeń i pielęgnacji zieleni co najmniej ptzy trzech
zr e alizow artych zamówieni ach ;

d) dysponowania odpowiednim potencjałem techniczrym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

e) znajdu1ące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicmej i finarrsowej zapełvniająqej rcallzację
zamówienia

Spehrianie ww. wmunków potwierdza Wykonawca oŚwiadczeniem załacntk nr 7 do
niniejszego ząroszsnu Do nakeiy dołączyć, wykaz osób, kserokopie dyplomów
poświadczone zazgodnośn z orygjnŃem przez Wykoffi.wę, informacje o praktyce zawodowej oraz
vłykazzrealizowanych zmnóvneil' puszosoĘ/y wymienione w pkt c.

III. Wymagania

1. Wszelkie materiały (poza roślinami), vtządzenia t narzędzia potrzebne do wykonania
robót będących przedmiotem zaproszenia do składania ofert zapewnia Wykonawca.

2. W odniesieniu do prac, które są objęte przedmiotem zamówienia, Zartawiający zastrzega
sobie prawo okręślania ilości i rodzaju wykonywanych prac, terminu ich wykonania,
w tym wyboru technologii, atakŻe ograniczenia ich zakresu bez podawantaprzyczyny.



3. Wykonawca wykona zlecony zakres prac Z naleŻytą starannością, zgodnie ze sztuką
ogrodniczą, zasadari współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz z zasadami BHP.

4. Przy rcalizaĄi zamóvńenia Wykonawca zobowiązarty jest do wyrażenia zgody na udział
w nasadzeniach 10-osobowej grupy wraz z opiekunem ze Swiętokrzyskiego ośrodka
Terapii' os. ogrody 10A/3U w ostrowcu Swiętokrzyskim pod merytorycznymnadzorem
inspektora Urzędu Miasta w ostrowcu Świętokrzyskim. Wszelkie koszĘ z tego t1.tułu
v,,raz z ubezpieczeniem NW ponosi ZamawiĄący.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przywozu zakupionych przez ZanavłiĄącego roślin.
Miejscem magźVynowania i zabezpieczenia roślin jest teren magazynowy Wykonawcy,
przy czym odległość miejsca odbioru materiału szkółkarskiego określa się na max 120 km
od granic administracyj nych o strowca Świętokrzyskie go.

6. W dniu dostarczenia roślin Zamawiający w obecności Wykonawcy nasadzetl dokona
szczegółowej kwalifikacji materiału roślinnego. Na tę okoliczność strony sporządzą
protokół przekazaria materiału roŚlinnego pod opiekę i na odpowiedzialność
Wykonawcy.

]. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia przy zapewnieniu
obowipujących przepisów BHP i ppoŻ. oraz przy pomocy osób posiadających
odpowiednie przygotowanie i uprawnienia.

8. Wykonawca udzieIa Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone
i zamontowane elementy wyposażenia tj. 3 ławki i kosz na Śmieci.

9. Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, celem
stwierdzenia technicznych możliwości wykonania oraz potwierdzenia powierzchni
przeznaczonej do nasadzenzieleni w celu sporządzenia ofeńy cenowej.

10. Dzień podpisania przez strony postępowania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót jest najwcześniejszym dniem wystawienia faktury VAT.

11. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, to ZanawiĄący będzie żądać od
Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczĄąc termin usunięcia wad.

12. Tęrmin wykonania robót: do 20 wrzeŚnia 2018 r., prTy crym Zamawiający zaklada, że
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r.

13. Wykonawca poniesie wszelkie kosźy związane zptzygotowaniemi złożeniem oferty.
14. okres zvłlryaria ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
15. oferta wTaz z zaŁącznlkarrti winna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez

osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
16. Wykonawcazłoży ofertę na formularzu stanowiącym załączniknr 6 do zaproszenia.

Do ofertv należy dołaczyć:
a) kosŹorys ofertowy. Wykonawca musi dołączyć, do oferty obliczenie ceny oferty

wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych'
niezbędnych dla rea|izacji zamówienia, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do
wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym załączniknr 3 do zaptoszenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy przy zachowaniu
ry czałtowego charakteru cen j ednostkowych;

b) dokumenty potwierdzające status zaHadu budżetowego lub wydruk aktualnego wpisu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnoŚci Gospodarczej lub oryginał albo
kserokopię poświadczonąZa zgodnoŚó przez Wykonawcę aktualnego wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru. Dokumenty muszą byó wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie o akceptacji treści umowy (zaŁączniknr 8 do zaproszenia);
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu (załącznik nr 7 do

ząroszenia);



17. oferty niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 16 lub których
wartość przehłacza kwotę, jaką Zarlawiający zamietza przeznaczyó na sfinansowanie
zamówienia' nie będą rozpatrywane.
Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć na sjindnsowanie zamówienia, zostanie
podana w terminie otwarcia ofert.

18. Wartość, zamówienia objętego niniejszym zaptoszeniem nie może przeŁ'roczyć kwoty
30.000 EURO netto. oferty o równowartości w złoĘch powyżej 30.000 EURO oraz
złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane.

19. ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub dostarczyó osobiście pod adres: Centrum
KsŹałcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 264, 27-400 ostrowiec Świętokrzyski
w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Transpoń roślin i rvykonanie nasadzeń zieleni oraz

7akup i montaż elementów wyposażenia przy ul. H. Sienkiewicza w ostrowcu
Swiętokrryskim''.

20. Termin składania ofeń upływa 21.08.2018 r. o godz. 15:00 w sekrętariacie Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 264.
W przypadku przesłania oferty pocńą lub kurieręm liczy się data łvpływu do CKU.

21. otwarcie ofert i negocjacje cenowe z oferentami, którry złoĘlioferty niepodlegające
odnuceniu zostaną przeprowadzone 21.08.2018 r. o godz. 15:10 w siedzibie Centrum
Kształcenia Ustawicznego, ulica Sandomierska 264, 27 - 4OO ostrowiec Świętokrzyski.
Negocjacje cenowe będą prowadzone w celu obniżenia najniższej ceny ofertowej.

2Ż.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium nĄniŻszej ceny brutto
uzyskanej w trakcie negocjacji.

23. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych
powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji w Sprawach objętych
przedmiotem negocj acj i.

24. Zamavnający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zaproszeniu, a cena oferty uzyskana w negocjacjach będzie
najniŻsza.

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyn.
Ż6. o wynikach postępowania CKU poinformuje na swojej stronie internetowej

www.ckuostrowiec.pl oraz poszczególnych oferentów - za pośrednictwem pocńy
elektronicznej.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamavńający okreŚli termin i miejsce zawarcia umowy' której wzór stanowi załącznik nr
5 do zaproszenia.

27. JężeLi Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od za'warcia umowy
w sprawie zamówienia, Zalna'wiający może wybraÓ ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostĄch ofert, aw razię potrzeby przeprowadzaich ponowne badanie i ocenę, chyba,
Że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

28. osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury i kontakt z oferentami jest
samodzielny referent pan Tomasz Bilski, tel.41 265 34 67, wew. 105

IY. Zastrzeżenie prawne.

1. Zamawiający - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje' że niniejsze Zaptoszenie ma wyłącznie charakter sondażu ryrrku
pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. ZŁoŻenie oferty nie stwarza
Kształcenia Ustawicznego w
o zawarcte umowy.

po stronie Wykonawcy roszczenia względem Centrum

wicznego!1. . 1

ostrowiec Świętokrzy st i;4!(.!!9ffi.ł.! *. ... ..2018 r.
u


