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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, województwo łódzkie, zaprasza  

do składania ofert na realizację zamówienia pn.: 

 

„Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa 

klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”. 

 

I. Zamawiający 

Powiat Łowicki 

Ul. Stanisławskiego 30, 

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i pielęgnacja dębu szypułkowego, który jest 

pomnikiem przyrody objętym ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dwóch klonów srebrzystych, które kwalifikują 

się do drzew pomnikowych ze względu na swą okazałość: 

1. Dąb szypułkowy: cięcia sanitarne polegające na usunięciu posuszu, chorych, 

obumierających i połamanych gałęzi, cięcia prześwietlające do 10% masy asymilacyjnej, 

cięcia redukcyjne korony zmniejszające i obniżające koronę, założenie 8 wiązań 

elastycznych, założenie podpory dla odstającego pod kątem 90
0
 konara z uwzględnieniem 

zagrożenia zniszczenia podpory, a więc założenie wiązania podtrzymującego, 

2. Klon srebrzysty (usytuowany przy „barze”): cięcia sanitarne polegające na usunięciu 

posuszu, chorych, obumierających i połamanych gałęzi, cięcia prześwietlające do 10% masy 

asymilacyjnej, cięcia redukujące najbardziej odstające konary, założenie 6 wiązań 

elastycznych dla pięciu najbardziej odstających konarów, 

3. Klon srebrzysty (usytuowany przy „boisku”): cięcia sanitarne polegające na usunięciu 

posuszu, chorych, obumierających i połamanych gałęzi, cięcia prześwietlające do 10% masy 

asymilacyjnej, cięcia redukujące koronę najbardziej odstające konary, obniżenie korony, 

założenie 6 wiązań elastycznych. 

Zamówienie obejmuje również bieżące uprzątnięcie miejsc wykonywanych prac oraz pocięcie 

pozyskanego materiału drzewnego do zagospodarowania przez dyrekcję ZSP nr 2 RCKUiP  

w Łowiczu. 

Zamawiający zastrzega, iż wycena przedmiotu zamówienia winna nastąpić po zapoznaniu się 

Wykonawcy z zakresem prac w terenie. Zapoznanie się z zakresem przedmiotowych prac 

winno nastąpić w obecności Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. 

 

IV. Wymagania, jakie winni spełnić Wykonawcy 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

1. prowadzą działalność gospodarczą związaną zakresem działalności z przedmiotem 

zamówienia, 



2. zapewnią nadzór co najmniej 1 osoby posiadającej europejski certyfikat TREE 

WORKER, 

3. dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami pilarza. 

 

V. Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca 

1. ofertę z sporządzoną z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu TREE WORKER  

dla osoby nadzorującej prace,  

4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień pilarskich dla pilarza, 

5. wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca opracowany z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia do dnia 15 października 2012 r. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Marek Kłak – tel. (46) 8300094, faks (46) 8375678 

e-mail: marekk@powiatlowicki.pl 

 

VIII. Opis sposobu oceny ofert 

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone  

w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy  

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem: 

„Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony 

srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” oraz „Nie otwierać przed 13 września 2012 r. 

godz. 10
30

”. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa  13 września 2012 r. o godz. 10 
00

. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.  10
30

  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz (nowy budynek 

starostwa). 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty 

oferowane przez Wykonawcę. 

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować 

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. 

mailto:marekk@powiatlowicki.pl


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93  

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy  

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt  

lub rozwiązać umowę. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu 

zamówienia. 

5. Wykonawca sporządzi ofertę w formie pisemnej na właściwym formularzu (załącznik nr 1) 

stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze ofert,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu udzielenia zamówienia 

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający umieści na swojej stronie 

internetowej. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie 

przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas  

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

2. Zamawiający oraz potencjalny Wykonawca związani są treścią zapytania ofertowego. 

Zamówienie kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia albo zamknięciem 

postępowania bez zawarcia umowy. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

 4.1 nie została złożona żadna oferta, 

4.2 żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego, 

4.3 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

4.4 Zamawiający stwierdził zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie 

umowy nie jest w interesie Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy  

pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

 



 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca 

Załącznik nr 3 – Ekspertyza dendrologiczna drzew na terenie szkoły RCKUiP w Łowiczu 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

 


