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Bolesławiec, dnia 13 kwietnia 2017r. 

OŚ.7031.02.2017.02 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, 

województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: 

„Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie”. 

 

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                         

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8) ww. ustawy. 

Dokumentację przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 338/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 11 lipca 

2014r. w sprawie dokonywania wydatków środków publicznych z budżetu Gminy Bolesławiec o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Bolesławiec 

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec 

NIP: 612-16-36-303; REGON: 230821457 

Powiat: bolesławiecki; Województwo: dolnośląskie 

Tel.: 75/732 32-21 do 23; Fax.: 75/735 17-83 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia: 

II.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) ETAP 1 - wykonanie terenu zieleni na działkach gruntu nr 54/6 i nr 162/3 w Kozłowie w okresie                           

od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2017r. 

2) ETAP 2 - utrzymanie ww. terenu zieleni od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.12.2017r. 

 

Tabela 1: Wykaz prac. 

L.p. Podstawa wyceny Opis robót J.m. ilość 

I. PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1. Wycena własna 
Uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie gałęzi, gruzu i 
wyrównanie terenu. 

m2 50 

2. Wycena własna 
Usunięcie odpadów, w tym płytek ceramicznych okalających 
sumaka octowca     

II. ROBOTY AGROTECHNICZNE 

3. KNR 221 0202-02 
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie płaskim 
zadarnionym. 

m2 140 

4. KNR 221 0202-04 
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie płaskim 
zagruzowanym. 

m2 67 
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5. 
KNR 221 0213-01, 
02 

Dostawa i rozrzucenie ziemi żyznej i kompostowej na terenie 
płaskim pod drzewami i krzewami na grubość 10cm. 

m2 67 

6. KNR 221 0208-02 
Dostawa i rozrzucenie obornika na terenie płaskim przy uprawie 
ręcznej. 

m2 140 

7. 
KNR 221 0209-01, 
02 

Dostawa i rozrzucenie torfu na terenie płaskim na grubości 
4cm. 

m2 140 

8. 
KNR 221 0209-01, 
02 

Dostawa i ściółkowanie korą pod drzewa i krzewy o grubości 
warstwy 3cm. 

m2 67 

9. Wycena własna Palikowanie 3 drzew na wysepce. 

szt. 9 

10. KNR 221-0323-05 

Dostawa i sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokośc 
0,7m – Picea engelmanii 

szt. 1 

III. ZADRZEWIENIE 

11. KNR 221-0302-08 

Dostawa i sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z połowiczną zaprawą dołow; 
średnica/głębokość: 0,5m - Cotoneaster nanshan "Boer" 

szt. 104 

12. KNR 221-0302-08 

Dostawa i sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z połowiczną zaprawą dołow; 
średnica/głębokość: 0,5m - Hypericum calycinum 

szt. 81 

13. KNR 221-0302-08 

Dostawa i sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z połowiczną zaprawą dołow; 
średnica/głębokość: 0,5m - Potentila fruticosa "Goldfinger" 

szt. 128 

14. KNR 221-0311-09 

Dostawa i sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z połowiczną zaprawą dołów; 
średnica/głębokość 0,7m - Malus "Professor Sprenger" 

szt. 1 

15. KNR 221-0311-09 

Dostwa i sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z połowiczną zaprawą dołów; 
średnica/głębokość 0,7m - Prunus cerasifera "Nigra" 

szt. 2 

16. KNR 221-0302-08 

Dostawa i sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z połowiczną zaprawą dołow; 
średnica/głębokość: 0,5m - Symphoricarpos xchenaultii 
"Hancock" 

szt. 46 

17. KNR 221-0323-04 

Dostawa i sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokośc 
0,5m - Juniperus sabina "Broadmoor" 

szt. 2 

18. KNR 221-0323-04 

Dostawa i sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokośc 
0,5m - Pinus heldreichii "Horak" 

szt. 1 
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19. KNR 221-0323-05 

Dostawa i sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość 
0,7m – Picea engelmannii 

szt.  1 

 
IV. POZOSTAŁE 

20. Wycena własna Dostawa i montaż 2 ławek bez oparć. 

szt. 2 

21. Wycena własna Montaż kosza parkowego poj. 35l 

szt. 1 

 

Odnośnie punktu 1 i 2 ww. tabeli odpady powstałe w wyniku realizacji prac Wykonawca zagospodaruje 

we własnym zakresie. 

 

Odnośnie punktu 14 i 15 ww. tabeli drzewa należy ustabilizować za pomocą palików sosnowych 

nieimpregnowanych, średnicy 6cm, wysokości 2,5cm po 3 sztuki na każdą roślinę i taśmy elastycznej 

szerokości 50mm.  

 

Odnośnie punktu 20 ww. tabeli Zamawiający przewiduje ławki miejskie żeliwne bez oparcia                                       

o następujących wymiarach: 

 długość – 170cm; 

 wysokość całkowita – 41cm; 

 wysokość siedziska – 41cm; 

 głębokość siedziska – 46cm; 

 głębokość całkowita - 46cm; 

 kolor – palisander lub mahoń. 

Siedzisko winno być wykonane z czterech desek o szerokości 10cm, grubości 3cm i długości 170cm oraz 

żeliwnych nóg pomalowanych farbą bitumiczną w kolorze czarnym. Deski w ławce winny być impregnowane, 

bejcowane i lakierowane. W stopach nóg ławki winny znajdować się wcięcia co pozwala na przymocowanie 

ławki do podłoża.  

Przykładowe zdjęcie ławki znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

II.2. Wymagania dotyczące materiału roślinnego.  

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Rośliny należy 

oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych grup roślin łacińskiej nazwy gatunku                 

i odmiany, parametrów rośliny zgodnie ze specyfikacją, nazwę producenta. Wykonawca zobowiązany jest 

zadbać aby materiał roślinny spełniał wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom                          

i wymaganiom zamieszczonym w zapytaniu ofertowym. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie 

dopuszczalne jest przechowywanie go w chłodni dłużej niż 14 dni. 

II.2.2. Zamawiany materiał roślinny (drzewa) spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być                            

w szczególności: 

1) opatrzony etykietą; 

2) czysty odmianowo; 

3) prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; 

4) zdrewniały; 

5) zahartowany; 

6) prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, 

szerokości i długości pędów; 

7) powinien mieć zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną; 
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8) bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników; 

9) pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach; 

10) bez uszkodzeń mechanicznych; 

11) bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory. 

System korzeniowy powinien być: 

1) skupiony, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych, powinny 

występować liczne korzenie drobne, nieprzesuszony; 

2) zwarty, o regularnym kształcie; 

Pień powinien być: 

1) prosty; 

2) bez odrostów poniżej miejsca szczepienia (odmiany szczepione); 

3) dobrze zrośnięty z podkładką (odmiany szczepione). 

Korona winna być: 

1) w pełni uformowaną, symetryczną, wyraźnie wykształconą z pąkiem wierzchołkowym, równomiernie, 

symetrycznie rozgałęzioną w sposób typowy dla gatunku i odmiany; 

2) pozbawioną rozgałęzień pod kątem ostrym; 

3) z prostym przewodnikiem, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuża 

przewodnik; 

4) bez przyciętych pędów; 

5) o barwie liści typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, chlorotyczne,                    

z plamami będącymi objawami chorobowymi; 

6) z pąkami kwiatowymi i liściowymi zdrowymi, bez oznak zasychania; 

7) o odstępach miedzy okółkami oraz przyroście ostatniego roku proporcjonalnych do wielkości całego 

drzewa. 

II.2.3. Zamawiany materiał roślinny (krzewy) spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być                            

w szczególności: 

1) opatrzony etykietą; 

2) prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; 

3) posiadać zdrewniałe pędy wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową; 

4) zahartowany; 

5) prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, 

szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony, zwarty; 

6) zdrowy, wolny od szkodników i patogenów; 

7) pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach; 

8) bez uszkodzeń mechanicznych; 

9) bez martwic, zmarszczeń i pęknięć. 

System korzeniowy powinien być: 

1) skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, nieprzesuszony; 

2) odpowiedni gabarytowo. 

Korona winna być: 

1) w pełni uformowaną i rozgałęzioną o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź gatunku; 

2) o barwie liści typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, chloro tyczne; 

3) pąki kwiatowe i liściowe zdrowe bez oznak zasychania. 

II.2.4. Wykonawca zapewni na okres do dnia 31.03.2018r. gwarancję na dostarczone i nasadzone przez 

niego rośliny, która obejmowała będzie m.in. wymianę obumarłych i uszkodzonych roślin na nowe                           

o parametrach wskazanych w zamówieniu, utrzymanie właściwej pozycji roślin oraz wymianę palików i taśmy 

elastycznej.  
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Tabela 2: Wykaz projektowanego materiału roślinnego. 

L.p. 
Gatunek-nazwa 

łacińska 

Gatunek – nazwa 

polska 

Forma drzewa/wysokość 

rośliny/pnia/obwód pnia (cm) 

Liczba 

sztuk 

1. 
Cotoneaster nanshan 

„Boer” 
irga wczesna 

pojemnikowane (poj. 3l), dobrze 
wykształcony system korzeniowy, dobrze 
rozkrzewiony;  
(wys. – szer.) 20-30cm 

104 

2. Hypericum calycinum dziurawiec kielichowaty 

pojemnikowane (poj. 3l), dobrze 
wykształcony system korzeniowy, dobrze 
rozkrzewiony;  
(wys. – szer.) 30-40cm 

81 

3. 
Potentila fruticosa 

„Goldfinger” 
pięciornik krzewiasty 

pojemnikowane (poj. 3l), dobrze 
wykształcony system korzeniowy, dobrze 
rozkrzewiony;  
(wys. – szer.) 15-20cm 

128 

4. 
Malus „Professor 

Sprenger” 
jabłoń 

Formy soliterowe, balotowane. Dobrze 

wykształcony system korzeniowy. 
Wysokość drzewa 160-180cm. Korona 
równomiernie wykształcona. Pień 
pojedynczy, prosty. 

1 

5. Prunus cerasifera „Nigra” śliwa wiśniowa 

Formy soliterowe, balotowane. Dobrze 
wykształcony system korzeniowy. 
Wysokość drzewa 160-180cm. Korona 
równomiernie wykształcona. Pień 
pojedynczy, prosty. 

2 

6. 
Symphoricarpos 

xchenaulti „Hancock” 
śnieguliczka Chenoulta 

pojemnikowane (poj. 3l), dobrze 
wykształcony system korzeniowy, dobrze 
rozkrzewiony;  
(wys. – szer.) 20-30cm 

46 

7. 
Juniperus Sabina 

„Broadmoor” 
jałowiec sabiński 

pojemnikowane (poj. 3l), dobrze 
wykształcony system korzeniowy, dobrze 
rozkrzewiony;  

(wys. – szer.) 30-40cm 

2 

8. Pinus heldreichi „Horak” sosna bośniacka 

pojemnikowane (poj. 3l), dobrze 
wykształcony system korzeniowy, dobrze 
rozkrzewiony;  
(wys. – szer.) 20-30cm 

1 

9. Picea engelmannii świerk Engelmanna Sadzonka 5-15cm w doniczce 9x9cm 
wys. 80-120cm 

1 

                                                                                 

II.3. Transport i przechowywanie roślin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Transport materiałów powinien odbyć się w taki sposób, aby nie uszkodzić ani nie pogorszyć jakości 

transportowanych materiałów. W przypadku transportu roślin już w szkółce należy zwrócić uwagę na 

prawidłowe zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Jeśli rośliny będą 

przewożone na dłuższe odległości powinny być odpowiednio pakowane i zabezpieczone już w szkółce. 

Powinno się przestrzegać zasady możliwie najkrótszego przetrzymania roślin przywiezionych ze szkółki. Jeśli 

nie jest to możliwe posadzenie roślin od razu na miejsce stałe należy zabezpieczyć je przed działaniem 

promieni słonecznych, wiatru oraz zimna. Nie można dopuścić do przesuszenia roślin, przemrożenia czy 

pobudzenia wegetacji. Brak możliwości posadzenia zadołowanych roślin może spowodować (zwłaszcza                       

w okresie wiosennym) rozpoczęcie przez nie wegetacji. W pewnym stopniu można temu zapobiec poprzez 

całkowite przykrycie roślin matami lub słomą. W tym celu rośliny należy bardzo silnie pochylić lub położyć. 

 

II.4. Wykonywanie robót. 

Przed wykonaniem jakichkolwiek uprawek należy przygotować glebę poprzez nawiezienie gleby wcześniej 

przygotowaną mieszanką nawozu. Z całego terenu należy usunąć niepożądane chwasty i samosiewy. Należy 

zrobić to ręcznie przekopując glebę widłami amerykańskimi lub szpadlem i wybierając starannie wszystkie 

kłącza, korzenie i podziemne rozłogi. Należy również oczyścić teren „wysepki”, który jest zagruzowany po 
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robotach budowlanych drogi. Do prac przygotowawczych należy również przywiezienie torfu uniwersalnego 

do poprawienia struktury i chłonności gleby oraz przywiezienie ziemi urodzajnej do zaprawy dołów przy 

sadzeniu roślin. 

Przy realizacji powyższego założenia należy: 

1) Sadzić drzewa liściaste w dołach o średnicy i głębokości 0,7 x 0,7 m z zaprawieniem do ½ 

głębokości ziemią urodzajną, z osadzeniem palików, przywiązaniem i podlaniem roślin po 

posadzeniu. 

2) Sadzić krzewy liściaste w dołach o średnicy i głębokości 0,5 x 0,5 m z zaprawieniem do ½ głębokości 

ziemią urodzajną, z osadzeniem palików, przywiązaniem i podlaniem roślin po posadzeniu. 

 

II.5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania ww. terenu 

zieleni (ETAP 2), w tym m.in. do: 

 

Tabela 3: Wykaz prac przewidzianych dla terenu zieleni w Kozłowie (ETAP 2). 

L.p. Rodzaj wykonywanej czynności Częstotliwość 

1. 
Podlewanie nowo założonych nasadzeń                 

w ilości 20l/m2. 

nie rzadziej niż:  

1x/tydz. w okresie VI-VIII; 

2x/mc w okresie IX; 

według potrzeb w okresie X-XI 

2. 
Koszenie trawy na pow. ok. 2050m2 wraz       

z wywiezieniem pokosu. 
VI (1x), VIII (1X), X (1x);                    

3.  Plewienie terenu nasadzeń. 
VI (1x), VII (1X), VIII (1X),                 

IX (1x), X (1x) 

4. Grabienie z opadłych liści. 
1x w terminie                  

20.11.2017r.-30.11.2017r. 

5. 

Usuwanie odpadów z dwóch koszy poj. 35l 

wraz z wymianą worków i sprzątanie 

terenu wokół koszy. 

VI (2x), VII (2x), VIII (2x),                

IX (2x), X (1x), XI (1x),                   

XII (1x) 

 

II.6. Wycena przedmiotu zamówienia winna być poprzedzona oględzinami w terenie.  

 

II.7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości 

lub części określonych w umowie prac osobie trzeciej (Podwykonawcy). 

 

III. Wymagania, jakie winni spełniać Wykonawcy biorący udział                                          

w postępowaniu. 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże na Załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na 

zagospodarowaniu terenu zieleni lub bieżącym utrzymaniu terenu zieleni przez okres co najmniej                   

6 miesięcy, wraz z potwierdzeniem, że zostało ono wykonane należycie.  

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Załączniku nr 2 

do zapytania ofertowego zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów wykonania tych usług. 
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2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Warunek ten Zamawiający zweryfikuje w oparciu o wypełnione przez Wykonawcę oświadczenie, 

stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: 

Warunek ten Zamawiający zweryfikuje w oparciu o wypełnione przez Wykonawcę oświadczenie, 

stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W oświadczeniu tym Wykonawca zobowiąże się 

również, że wszelkie prace ogrodnicze wykonywane będą pod nadzorem osoby z wykształceniem 

ogrodniczym lub pokrewnym. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

1) być opatrzona pieczątką firmową; 

2) posiadać datę sporządzenia; 

3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON; 

4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika. 

 

V. Kryteria wyboru oferty: 

 

Cena brutto w złotych –  100% 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

VI.1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

Urząd Gminy Bolesławiec 

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec 

do dnia 25.04.2017r. do godz. 9.00. 

Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczona następująco:  

 

Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie” 

Nie otwierać przed 25.04.2017r. godz. 10.00 

 

VI.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

VII.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Bolesławiec www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne – Postępowania poniżej 

30 tys. euro” z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy oferentów, ceny ofertowe, bilans 

punktowy). 

VII.2. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIE WYBRANIA ŻADNEGO WYKONAWCY. 

 

http://www.bip.gminaboleslawiec.pl/
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VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę: 

 

Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odbywała się w ratach. Pierwsza rata 

zostanie wypłacona po protokolarnym przyjęciu bez uwag ETAPU 1, natomiast ETAP 2 rozliczany będzie                    

w ratach miesięcznych, również na podstawie protokołów. 

 

IX. Dodatkowe informacje: 

 

Dodatkowych informacji udziela Monika Krosondowicz-Babiasz – inspektor ds. ochrony środowiska 

Tel.: 75/732 32-21 do 23 wewn. 121;  

poniedziałek w godzinach: 8.00-16.00;  

wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30; 

E-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl 

 

X. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty.  

Załącznik nr 2: Wykaz należycie wykonanych usług. 

Załącznik nr 3: Oświadczenie. 

Załącznik nr 4: Oświadczenie. 

Załącznik nr 5: Kopia mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000. 

Załącznik nr 6:  Projekt w skali 1:200. 

Uwaga: Projekt budowlany mają większy zakres prac niż zawarty w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawca do wyceny weźmie wszystkie te prace, które Zamawiający określił rzeczowo                   

i ilościowo w zapytaniu ofertowym. 

Załącznik nr 7: Zdjęcie ławki. 

 



„Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie” 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: 

 
…………………………………………….., dnia …………………………. 2017r. 

                                                                                            /Miejscowość i data sporządzenia oferty/ 

 
 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

/Nazwa, adres Wykonawcy lub jego siedziby, telefon, faks, NIP, REGON/ 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Zagospodarowanie zielenią terenu                        

w Kozłowie” oferuję wykonanie: 

ETAPU 1 za: 

1) cenę …......................... zł netto plus należny podatek VAT 8% w wysokości ........................ zł, co daje 

cenę brutto …................................ zł; 

2) cenę …......................... zł netto plus należny podatek VAT 23% w wysokości ........................ zł, co 

daje cenę brutto …................................ zł. 

ETAPU 2 za: 

1) cenę …......................... zł netto plus należny podatek VAT 8% w wysokości ........................ zł, co daje 

cenę brutto …................................ zł; 

2) cenę …......................... zł netto plus należny podatek VAT 23% w wysokości ........................ zł, co 

daje cenę brutto …................................ zł. 

Łączna wartość brutto zamówienia wynosi …………………………………………………………..………………………………….. zł. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….)

Powyższe ceny obejmują wszystkie składniki kosztowe zamówienia. 

1. Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1) Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami zamówienia 

zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania 

zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń 

finansowych. 

2) Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

3) Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy*) / nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.  

 

 

……………………………….………………………………….. 
                                                                                                /Data i podpis Wykonawcy bądź jego pełnomocnika/ 

………….…………….……………………………………….. 
/Pieczęć firmowa/ 

 

*nieprawidłowe skreślić 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 

 
…………………………………………….., dnia …………………………. 2017r. 

                                                                    /Miejscowość i data sporządzenia/ 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG 

 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 

najmniej jedno zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni lub bieżącym utrzymaniu terenu zieleni 

przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

 

L.p. Nazwa dokumentu Nazwa Zleceniodawcy 

Data 

realizacji  

OD-DO 

 

1. 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

  

 

3. 

 

 

 

 

 

  

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. wykazane usługi zostały wykonane należycie. 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

........................................, dnia …………………. 2017r. 

 

……………………………………………………………………… 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: 
 

…………………………………………….., dnia …………………………. 2017r. 
                                                                    /Miejscowość i data sporządzenia/ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie zielenią terenu                 

w Kozłowie” ogłoszonym przez Wójta Gminy Bolesławiec, oświadczam, że: 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………..………………………..…………………………..………………………..……………………. 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ….………………………………………..……………………………………………...…………………….. 

…………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………….……………..…………. 

Numer telefonu: 0-………/………………………………… Numer faksu: 0-………/………………………………………………….……….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….........................…….. 

NIP: ………………………………………………………………………. REGON: ……………………………….……………………….……………….…….. 

 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej                           

i  finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

........................................, dnia …………………. 2017r. 

 

 

……………………………………………………………………………… 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego: 

…………………………………………….., dnia ………………………….  
                                                                                                                  

 
 
………………………………………………..……………… 
/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie zielenią terenu                 

w Kozłowie” ogłoszonym przez Wójta Gminy Bolesławiec, oświadczam, że: 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………..………………………..…………………………..………………………..……………………. 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ….………………………………………..……………………………………………...…………………….. 

…………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………….……………..…………. 

Numer telefonu: 0-………/………………………………… Numer faksu: 0-………/………………………………………………….……….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….........................…….. 

NIP: ………………………………………………………………………. REGON: ……………………………….……………………….……………….…….. 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 

Jednocześnie oświadczam, że wszelkie prace ogrodnicze wykonywane będą pod nadzorem osoby                                     

z wykształceniem ogrodniczym lub pokrewnym. 

 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 

  
 
 
 

 

 

 

 

........................................, dnia …………………. 2017r. 

 

 

……………………………………………………………………………… 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

 

 
 

 










