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nr sprawy ZZM.ZP/252-135/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.10.2017 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:
1. Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania
budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego”
zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac (załącznik nr 2)
2. Termin realizacji zamówienia 15.11.2017 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonani zamówienia
4. Opis sposobu przygotowania oferty
4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy/kosztorys ofertowy- załącznik nr 1;
b) dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy;
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Np. W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT uwzględniający wszelkie koszty
realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.
5. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać:
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
drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl lub kancelaria@zzmpoznan.pl
w terminie do dnia 23.10.2017
6. 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:
c) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, lub
d) faxem na nr 61 860 85 12, lub
e) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl..
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z
zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na „Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku

im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta park im. K. Marcinkowskiego”.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w
niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz zmieści treść
zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Julia Syska-Wieczorek
w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.
7. 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.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty zawierającą
niższą cenę.
8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy złożyli oferty)
drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz ceny.
9. Termin związania z ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

Załączniki:
- przedmiar robót
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Poznań, dnia ………………. 2017 r.
Nazwa i adres firmy

Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań
ul. Strzegomska 3
fax 61 860 85 12

OFERTA
na zapytanie nr ZZM.ZP/252-135/017 dla zadania pn.:
„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania
budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego”

Kwota netto: ………………… zł
VAT: …………………………. zł
Kwota brutto: ……………….. zł
Słownie: ………………………………………………………………………..

…………………………….

pieczęć i podpis

Załącznik nr 2 do sprawy nr ZZM.ZP/252-135/2017 z dnia 17.10.2017 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dla zadania pn.:

„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
w ramach zadania pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta –
park im. K. Marcinkowskiego”
l.p.
1
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gatunek

ilość

Fagus silvatica 'Pendula' szer. 100-150, wys. 400-500, obw. 20-25
Taxodium distuchum wys. 400-450

3
6

Wymagania ogólne
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

L.p.
1
2

Gatunek
Fagus
silvatica
'Pendula'
wysokopienny o obw. 20-25
Taxodium distuchum

soliter

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

100-150

400-500
400-450

Ad. 1 Forma pienna
- drzewa powinny mieć minimalne parametry jakie podano w wymaganiach ogólnych, być formie solitera
wysokopiennego,
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- szerokość korony drzewa w najszerszym miejscu min. 1,0 m – 1,5 m,
- wysokość drzewa min. 4,0 – 5,0 m,
- obwód pnia mierzony na wysokości 1 m powinien wynosić min. 20-25 cm.
- materiał roślinny przesadzany min. 4 razy,
- materiał z bryłą w siatce z drutu.
Ad. 2
- drzewa powinny mieć minimalne parametry jakie podano w wymaganiach ogólnych,
- materiał roślinny przesadzany min. 6 razy,
- materiał roślinny z bryłą w siatce z drutu,
Wymagania dla obu gatunków
- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę.
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak
szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- blizny na przewodnikach powinny być dobrze zarośnięte,
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

Drzewa - wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew.
Zamówienie obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew forma parasolkowata

Sadzenie:
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem INTZ ZZM,
- doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 150x150 cm,
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne
pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczające 0,5 m wysokości),
- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego,
- ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie,
- przed przystąpieniem do sadzenia należy zakupić, dowieźć, całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną o
następujących parametrach:
Zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12-18 %
Wartość pH 5-7
Pojemność wodna min. 25 % (objętościowo)
Porowatość ogólna (Po) min. 35 % (objętościowo)
Zawartość mikroelementów w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg
Zawartość substancji organicznej nie więcej niż 2-4 % (wagowo)
Zasolenie poniżej 150 mg/100 g
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, jak rosły w szkółce, zbyt głębokie
sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej
czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że
będzie tworzyć ona „górkę”.
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie
należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania
poszczególnych korzeni,
- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew,
należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,
- przed zasypaniem dołu ziemią należy rozciąć siatkę, nie uszkadzając korzeni,
- przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ø 10 cm (system nawadniająco-napowietrzający),
którą układa się poprzez okręcenie wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozostawiając
swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać
nad korę. Po zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy kory rurę
drenarską należy przyciąć do wysokości 1 cm nad korę i zamknąć ją specjalną przeznaczoną do tego celu
nakrętką,
- cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać,
- po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia
drzewa średnicy 120cm,
- po posadzeniu drzewo, należy obficie dwukrotnie podlać (jednorazowo min. 1 m 3)
- w razie potrzeby, drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ø 8 cm szeroką (5 cm) taśmą
parcianą w kolorze czarnym. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą
ocierać żadnej części drzewa,
- misę przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą kory przekompostowanej.

