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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Usunięcie 322 drzew (etap 1a i 2) na terenie przy ul. Browarnej/Chociebora
(obr/ark 02/30, działka nr 58) oznaczonych numerami w terenie i na mapie,
zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody i decyzją na wycinkę
2. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania zlecenia – 30 listopada 2017r. z
uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków w przypadku, gdy na drzewach
przeznaczonych do wycinki znajdują się gniazda lub zamieszkałe dziuple oraz
otrzymanej decyzji na wycinkę.

3. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
W ofercie prosimy podać cenę brutto i netto z wyodrębnionym podatkiem VAT
uwzględniający wszelkie koszty realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia.
4. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej,
Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
kancelaria@zzmpoznan.pl , w terminie do 14.02.2016 r. do godziny 15.00.
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5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania

dokumentów,

a

także

wskazanie

osób

uprawnionych

do

porozumiewania się z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194,
ul. Strzegomska 3, lub
b) faxem na nr 61 860 85 12, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert:
Kryteria oceny dla Wykonawcy:
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg
Wag podanych w niniejszym zapytaniu
1.

Najniższa cena – 100%

Cena = cena za całość zamówienia z formularza ofertowego
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 100/ cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów za cenę – 100,00 pkt.
Przeliczenia punktów procentowych na punktację oceniającą:
1 % = 1 pkt.
7. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Niezwłocznie

o

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawcę(ów).
8. Termin związania z ofertą
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania zlecenia – 30 listopada 2017r. z
uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków w przypadku, gdy na drzewach
przeznaczonych do wycinki znajdują się gniazda lub zamieszkałe dziuple oraz
otrzymanej decyzji na wycinkę.
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Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia negocjacji.

Pozyskane drewno jest własnością Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna po cenie jednostkowej przyjętej
przez Zamawiającego, przy czym cena ta nie może być niższa niż 95,00 zł
brutto za metr sześcienny pozyskanego drewna. Wykaz drewna jest
dokumentem przychodów drewna, na podstawie którego Zamawiający wystawi
fakturę vat. Zapłata za pozyskane drewno nastąpi po cenach jednostkowych
wskazanych przez Zamawiającego za faktyczną ilość pozyskanego drewna
opałowego.
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