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ZAPROSZENIE

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:
„Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec”.

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), bowiem jego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł,

o której mowa w art.2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy.

Oferent przez złożeniem oferty winien zapoznać się z zakresem prac określonym w zapytaniu ofertowym
z dnia 1 marca 2021r., znak: 0Ś.271.06.2021.03.

Termin składania ofert: do dnia 12 marca 2021 roku godz. 12%

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Bolesławiec
UL Teatralna nr1 A, 59-700 Bolesławiec

Z dopiskiem: Utrzymanie terenów zielenie w Gminie Bolesławiec- Oferta

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku

ZASTĘPGA WÓJTA
Kea

mgri an Jaworski



Postępowanie 0Ś.271.06.2021

Bolesławiec, dnia 1 marca 202'r.
0Ś.271.06.2021.03

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: „Utrzymanie

terenówzieleni w Gminie Bolesławiec”.

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), bowiem jego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust.
1 pkt. I) ww. ustawy.

l. Zamawiający:

Gmina Bolesławiec
ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-16-36-303; REGON: 230821457
Powiat: bolestawiecki; Województwo: dolnośląskie
Tel.: 75/732 32-21 do 23; Fax.: 75/735 17-83

Il. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:

1 Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje utrzymanie w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022r. terenów
zieleni zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
1) Kraśnik Dolny dz nr 318 (zabytkowy cmentarz);
2) Kraśnik Górny dz nr 256/7 (zatoka autobusowa naprzeciwko budynkunr 30 A);

3) Kruszyn dz nr 258/7, 258/8, 258/14, 258/15, 258/18 (park);
4) Kruszyn dz nr 218/2 i nr 220/1 (teren naprzeciwko Domu Ludowego);
5) Kruszyn dz nr 250/6 (droga prowadząca od stacji paliw do nowego osiedla);
6) Nowe Jaroszowice dz nr 255 (park);
7) Ocice dz nr 306 (park);
8) Trzebień dz nr 496/2;

)O Kozłów dz nr 54/28, 54/29, 162/3.

2. Rodzaj prac oraz częstotliwość z jaką powinny być one wykonane określają m.in. tabele poniżej.
Tabela 1: Rodzaj prac oraz częstotliwość z jaką powinny być one wykonywane na terenach, o których mowa w pkt. Il.1. ppkt.
1) -5).

Częstotliwość wykonywania prac w okresie obowiązywania umowy

p. p t
Rodzaj wykonywanych prac

KiS UUE JANE KTESNIK Born NC KruszynWPRO JE dz nr 318 dz nr 256/7 Kruszyn (park)
p y

tar) (zatoka)
Domu dz nr 250/6

cmentarz Zako
Ludowego)

V (1x/mc), V (1Ix/mc), V (1x/mc), V (tx/mc),
VI (1Ix/mc), VI (Ix/mc), VI (1x/mc), VI (ix/mc),

, O. VI (1x/mc), VII (Ix/mc), VII (1x/me), VII (Ix/mc),
KRA JEŻY ST

VIII (ix/mo), VIII (x/mc), VIII (tx/mc), VIII (x/mc), -
i wywiezieniem pokosu.

IX (Ix/mc), IX (x/mc), IX (x/mc), IX (1x/mc),
X (Ix/mc), X (ix/mc), X (ix/mc), X (tx/mc),

(6x) (6x) (6x) (6x) | 1lstrona



Postępowanie 0Ś.271.06.2021plizWiosenne wygrabienie liści wraz MV v MV M

zich wywiezieniem. (1x) (1x) (1) (1x)
7

Jesienne wygrabienie liści wraz 15.11.-15.12.21r. 15.11.-15.12.21r. 15.11.-15.12.21r. 15.11.-15.12.21r.

zich wywiezieniem. (1x) (b) (1x) (1x)
”

IV (1x),

V(1x),

VI (1x),

Formowanie i prześwietlanie żywopłotu. - - VI (1x), - -
VIIL(Ix),

IX (1x),

(6x)

IV (ix/mc), IV (1x/mc), IV (tx/me), IV (ix/mc),
V(ix/mc), V (2x/mc), V (2x/mc), V (2x/mc),

VI (1x/mc), VI (4x/mc), VI (4x/mc), VI (4x/mc),
VI (1x/me), VII (4x/mc), MI (4x/mc), VII (4x/mc),
VIII (Ix/mc), VIII (4x/mc), MII (4x/mc), VII (4x/mc),

, z IX (Ix/mc), IX (2x/mc), IX (2x/mc), IX (2x/mc),Usuwanie odpadów za parkowych
X (Ix/mo), _ X (b/me), X (k/mo), X (k/o),wraz z wymianą worków.
XI (Ix/mc), XI (ix/mc), XI (ix/mc), XI (1x/mc),

XII (Ix/mc), XII (Ix/mc), XII (Ix/mc), XII (1x/mc),
I (Ix/mc), I (Ix/mc), I (tx/mc), I (Ix/me),
ll (Ix/mc), II (Ix/mc), II (1Ix/mc), Il (tx/mc),
Ill (tx/mc), lil (1x/mc), Ill (Ix/mc), Ill (1x/mc),

(12x) (23x) (23x) (23x)
IV (1x/mc), IV (Ix/mc), IV (Ix/mc), IV (Ix/mc),
V (1Ix/mc), V (2x/mc), V (2x/mc), V (2x/mc),
VI (1x/mc), VI (4x/mc), VI (4x/mc), VI (4x/mc),
VII (tx/mc), VII (4x/mc), VII (4x/mc), VII (4x/mc),
VIII (1x/mc), VIII (4x/mc), VIII (4x/mc), VIII (4x/mc),

IX (Ix/mc), IX (2x/mc), IX (2x/mc), IX (2x/mc),
Zbieranie odpadów znajdujących się X (Ix/mc), - X (Ix/mc), X (lx/mc), X (Ix/mc),

poza koszami parkowymi. XI (ix/mc), XI (ix/mc), XI (Ix/mc), XI (ix/mc),
XII (1x/mc), XII (Ix/mc), XII (ix/mc), XII (Ix/mc),

I (Ix/mc), I (Ix/mc), I (Ix/me), I (Ix/me),
II (Ix/mc), Il (Ix/mc), Il (tx/mc), Il (1x/mc),
Il (tx/mec), Ill (tx/mc), Ill (tx/mc), Il (1x/mc),

(12x) (23x) (23x) (23x)

IV (Ix/mc), IV (Ix/mc)
V (tx/mc), V (Ix/mc)
VI (1x/mc) VI (tx/mc)

VII (tx/mc), VII (tx/me)
Zamiatanie powierzchni utwardzonych. - - VIII (1x/mc), VIII (Ix/mc), =

IX (Ix/mc), IX (tx/mc),
X (Ix/mc), X (Ix/mc),
XI (ix/mc) XI (Ix/mc)

(8x) (8x)

Odchwaszczanie ciągów IV (Ix/mc), IV (Ix/mc), IV (ix/mc),

komunikacyjnych. VI (Ix/mc),
_

VI (ix/mc), VI (i[x/mc),
_

VIII (tx/mc), VIII (t[x/mc), VIII (txs/mc),

(3x) (3x) (3x)

Tabela 2: Rodzaj prac oraz częstotliwość z jaką powinny być one wykonywane na terenach, o których mowawpkt. IL.1. ppkt.
6) - 9).

Częstotliwość wykonywania prac w okresie obowiązywania umowy
Rodzaj wykonywanych prac Kozłów

NoweJaroszowice
Deisa darki Trzebień

(park)
V(1x/mc), V (1x/mc), V (Ix/mc),

VI (1x/mc), VI (Ix/mc), VI (ix/mc),

Koszenie z wygrabieniem V(1tx/mc), VII (tx/mc), VII (ix/mc), VII (Ix/mc),

i wywiezieniem pokosu.
VI (tx/mc), VIII (Ix/mc), VII (1x/mc), VII (Ix/mc),

(2x) IX (tx/mc), IX (tx/mc), IX (tx/mc),
X (1x/mc), X (tx/mc), X (ix/mc),

(6x) (6x) (6x)

2lStrona



Postępowanie 0Ś.271.06.2021

Wiosenne wygrabienie liści wraz z ich MV IV IV IV

wywiezieniem. (x) (1x) (1X) (1x)

Jesienne wygrabienie liści wraz z ich 15.11.-15.12.202fr. 15.11.-15.12.21r. 15.11.-15.12.21r. 15.11.-15.12.21r.

wywiezieniem. (b) (b) (1x) (b)
IV (1x)

VI (1x) VI (19)

Formowanie i prześwietlanie żywopłotu. - - VIII (1x) X (1)
X (1x) (2x)

(4x)

IV (Ix/mc), IV (ix/mc), IV (tx/mc),
V (1tx/mc), V (2x/mc), V (2x/mc),

VI (2x/mc), VI (4x/mc), VI (4x/mc),
VII (2x/mc), VII (4x/mc), VII (4x/mc),
VII (2x/mc), VIII (4x/mc), VIII (4x/mc),

, ,

IV (ix/mo),
IX (2x/mc), IX (2x/mc), IX (2x/mc),

Usuwanie odpadów z koszy parkowych wraz V (tx/mo),
X (x/mo), X (x/mc), X (/mo),

z wymianą worków. w za XI (ix/mc), XI (tx/mc), XI (Ix/mc),
%

XII (tx/mc), XII (tx/mc), XII (ix/mc),
I (Ix/mc), I (Ix/mc), I (Ix/mc),
II (Ix/mc), II (Ix/mc), II (Ix/mc),
Ill (tx/mc), Ill (tx/mc), I (Ix/mc),

(16x) (23x) (23x)

IV (Ix/mc), IV (Ix/mc), IV (Ix/mc),
V (1x/mc), V (2x/mc), V (2x/mc),

VI (2x/mc), VI (4x/mc), VI (4x/mc),
VII (2x/mc), VII (4x/mc), VII (4x/mc),
VIII (2x/mc), VIII (4x/mc), VIII (4x/mc),

o , O. ,

IV (ix/mc),
IX (2x/mc), IX (2x/mc), IX (2x/mc),

Zbieranie odpadów znajdujących się poza V (1x/mc),
X (Ix/mc), X (tx/mc), X (x/mc),

koszami parkowymi.
Mi O XI (Ix/mc), XI (Ix/mc), XI (Ix/mc),

K
XII (ix/me), XII (1x/mc), XII (1x/mc),

I (Ix/mc), I (Ix/mc), I (Ix/mc),
II (lxs/mc), Il (Ix/mc), II (Ix/mc),
Ill (1Ix/mc), Il (Ix/me), Ill (1x/mc),

(16x) (23x) (23x)

IV (tx/mc), MV (tx/mc), MV (1tx/mc),

V (tx/mc), V (2x/mc), V(ix/mc),
VI (tx/mc), VI (4x/mc), VI (1x/mc),

VII (Ix/mc), VII (4x/mc), VII (Ix/mc),

. . . . - VIII (Ix/mc), VIII (4x/mc), VIII (Ix/mc).
Zamiatanie powierzchni utwardzonych. IX (tx/mc), IX (2x/mc), IX (x/mc),

X (ix/mc), X (Ix/mc), X (Ix/mc),
XI (ix/mc), XI (Ix/mc), XI (1x/mc),

(8x) (19x) (8x)

IV (1x), M (1x),

Odchwaszczanie ciągów komunikacyjnych. _
vi (b), vi (b),

-
VIII (1x), VIII (1x),

(3x) (3x)

3. Koszenie z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu.

Całkowita powierzchnia do koszenia wynosi 44 058,00 m”, w tym:
1 pow. 1000 nmw Kozłowie.
DO

3

PD

)

) pow. 16 293 m?w Kruszynie;
5)

)Os pow.8 200 m?w Ocicach;
7) pow. 5 000 mw Trzebieniu.

Zamawiający przewiduje koszenie trawy w okresie 01.05.2021r.-31.10.202Tr.

) pow. 15 mw Kraśniku Górnym;

pow. 4 400 m? w Kraśniku Dolnym;

pow.9 100 m?w Nowych Jaroszowicach;
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Przed rozpoczęciem koszenia należy wybrać z trawników kamienie, gruz, puszki, butelkii inne zanieczyszczenia
oraz pozbierać odpady znajdujące się wokół koszy parkowych.
Koszenie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w zależności od sytuacji w terenie i od panujących
warunków atmosferycznych. Po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić min. 5 cm a max. 7 cm. Skoszoną
trawę należy wygrabić i wywieźć najpóźniej w terminie do 3 dni od zakończenia prac.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy i należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wiosenne i jesienne wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem.

Grabienie liści oraz ich wywóz należy wykonać w następujących terminach:
1) do dnia 30.04.2021r. (grabienie wiosenne);
2) 15.11.2021. - 15.12.2021r. (grabienie jesienne).
Wygrabione liście należy wywieźć najpóźniej w terminie do 3 dni od zakończenia prac.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy i należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Formowanie i prześwietlanie żywopłotu.

Prace dotyczą formowania i prześwietlania żywopłotów znajdujących się na terenie:
1) dz nr 258/7, 258/8, 258/18 w Kruszynie o łącznej długości około 45,00 mb;

2) dz nr 306 w Ocicach o łącznej długości około 180,00 mb;

3) dz nr 496/2 w Trzebieniu o łącznej długości około 30,00 mb.

Przed rozpoczęciem prac polegających na formowaniu i prześwietlaniu żywopłotu należy wybrać z niego opadłe
z drzew liście oraz odpady.
Cięcia żywopłotu należy wykonać zgodnie ze sztuka ogrodniczą, w poziomie do wysokości:
1) 0,50m - 1,80 m w przypadku Kruszyna (wysokości żywopłotu są zróżnicowane);
2) 0,40 m w przypadku Ocic;
3) 0,80 m - 1,00 m w przypadku Trzebienia;
oraz w pionie ze wszystkich stron na szerokość, która zostanie uzgodniona odrębnie z Zamawiającym.
Odpady powstałe w wyniku formowania i prześwietlania żywopłotu należy wywieźć najpóźniej w terminie do 3 dni

od zakończenia prac.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy i należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

Prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości obejmują w szczególności:
1) odbieranie odpadów komunalnych z koszy parkowych pojemności 35l wraz z wymianą worków o wymiarach

dostosowanych do wielkości koszy;
2) zbieranie odpadów znajdujących się poza koszami parkowymi;
3) zamiatanie powierzchni utwardzonych.
Całkowita ilość koszy parkowych wynosi 50 sztuk, w tym:
1) 3 sztuki w Kraśniku Dolnym;

2) 17 sztuk w Kruszynie;
3) 12 sztuk w Nowych Jaroszowicach;
4) 12 sztuk w Ocicach;
5) 5 sztuk w Trzebieniu.
6) 1sztuka w Kozłowie.

4|Strona
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Zbieranie odpadów winno odbywać się zgodnie z harmonogramem.
Zamiatanie obejmuje tereny utwardzone kostką i betonem/asfaltem.
Zamiatanie winno być wykonane w okresie obowiązywania umowy, od kwietnia do listopada.
Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia zebrane w trakcie zamiatania należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy i należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odchwaszczanie.

Odchwaszczanie winno być przeprowadzone ręcznie i/lub z użyciem środków chemicznych, jeśli nie zaszkodzi to
pozostałym roślinom znajdującym się w pobliżu.
Odchwaszczanie obejmuje usuwanie chwastów i wyrastającej trawy ze wszystkich alejek, a także czyszczenie

obrzeżyalejek z przerastającej darni, ziemi, itp..
Odpady z odchwaszczania należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy i należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

. Pozostałe prace przewidziane w ramach utrzymania terenów zieleni.

1) W ramach utrzymania terenu zieleni w Kraśniku Dolnym dz nr 318 (zabytkowy cmentarz) Zamawiający
przewiduje również:

A. Usunięcie odrostów odkorzeniowych drzew tam gdzie są one widoczne oraz suszu gałęziowego.
TERMIN: IV/2021.

B. Systematyczne monitorowanie istniejących nasadzeń drzew m.in. poprzez podlewanie w okresach
bezdeszczowych; wymianę uszkodzonych bądź obumarłych egzemplarzy na nowe, zdrowe

i nieuszkodzone; wymianę opalikowania; wymianę taśm wiążących. Materiał (w tym materiał szkółkarski)
Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Wszystkie zabiegi z tym związane należy wykonywać zgodnie
ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego
gatunku rośliny; właściwe przygotowanie podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).

Drzewa 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 stosowne standardy.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.
TERMIN: Według potrzeb.

C. Każdorazowe porządkowanie po silnych wiatrach terenu zieleni m.in. z gałęzi, złomów i wywrotów drzew.
Szacunkowa ilość złomów i wywrotów w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego to ok.

1 sztuka. Drewno z porządkowania terenu stanowi własność Wykonawcy.
TERMIN: Według potrzeb.

D. Plewienie ścieżek z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące, w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia
31.10.202Tr.

E. Dokonywanie napraw np. bramy wejściowej, ławek, koszy na odpady, w tym malowanie ławek.
W przypadku konieczności wymiany ławek i koszy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie,
a obowiązkiem Wykonawcy będzie ich zamontowanie.
Do zadań Wykonawcy należy również naprawianie nawierzchni ścieżek w przypadku uszkodzenia

uniemożliwiającego bądź utrudniającego korzystanie z nich.
TERMIN: Według potrzeb.
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Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcy i należyje
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) W ramach utrzymania terenu zieleni w Kraśniku Górnym dz nr _256/7 (zatoka autobusowa) Zamawiający
przewiduje również:

A. Dosadzenie następujących gatunków roślin:
—  Berberys Thunberga „Golden Ring Nana” - P9 w ilości 10 sztuk;
— Berberys kolumnowy „Erecta Aurea” - P9wilości 10 sztuk;
— Jałowiec płożący „Prince of Wales”- C2 w ilości 10 sztuk;
— Jałowiec sabiński „Tamariscifolia” - C2 w ilości 10 sztuk.

Materiał (w tym materiał szkółkarski) Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Sadzenie należy
wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się do terminów wykonywania nasadzeń
właściwych dla danego gatunku rośliny; właściwe przygotowanie podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.

TERMIN: IV-V/2021

Plewienie z częstotliwością jeden raz w miesiącu, w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.10.2021r,

Systematyczne monitorowanie wszystkich istniejących nasadzeń m.in. poprzez podlewanie
w okresach bezdeszczowych i wymianę uszkodzonych bądź obumarłych egzemplarzy na nowe, zdrowe
i nieuszkodzone. Materiał (w tym materiał szkółkarski) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Wszystkie zabiegi z tym związane należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się
do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego gatunku rośliny; właściwe przygotowanie
podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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 standardy jak w punkcie A.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.
Dotychczasowe nasadzenia obejmowały skład gatunkowy roślin jak w pkt. A).

TERMIN: Według potrzeb.

Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcyi należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) W ramach utrzymania terenu zieleni w Kruszynie dz_nr 258/7, 258/8, 258/14, 258/15, 258/19_(park)
Zamawiający przewiduje również:

A. Systematyczne monitorowanie istniejących nasadzeń drzew m.in. poprzez podlewanie w okresach
bezdeszczowych; wymianę uszkodzonych bądź obumarłych egzemplarzy na nowe, zdrowe

i nieuszkodzone; wymianę opalikowania; wymianę taśm wiążących. Materiał (w tym materiał szkółkarski)

Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Wszystkie zabiegi z tym związane należy wykonywać zgodnie
ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego
gatunku rośliny; właściwe przygotowanie podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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Drzewa 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 stosowne standardy.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.
TERMIN: Według potrzeb.
Usuwanie odrostów, suszu gałęziowego, gałęzi nadłamanychi zwisających.
TERMIN: Według potrzeb.
Każdorazowe porządkowanie po silnych wiatrach terenu zieleni m.in. z gałęzi, złomów i wywrotów drzew.
Szacunkowa ilość złomów i wywrotów w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego to ok. 3

sztuki. Drewno z porządkowania terenu stanowi własność Wykonawcy.
TERMIN: Według potrzeb.
Dokonywanie napraw np. ławek, koszy na odpady, w tym malowanie ławek.
W przypadku konieczności wymiany ławek i koszy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie,
a obowiązkiem Wykonawcy będzie ich zamontowanie.
Do zadań Wykonawcy należy również naprawianie nawierzchni ścieżek w przypadku uszkodzenia
uniemożliwiającego bądź utrudniającego korzystanie z nich.

TERMIN: Według potrzeb.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcyi należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) W ramach utrzymania terenu zieleni w Kruszynie dz nr 218/2 i nr 220/1 (teren na przeciwko Domu Ludowego)
Zamawiający przewiduje również:

A. Systematyczne monitorowanie wszystkich istniejących nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się na
przedmiotowym terenie m.in. poprzez poprawianie palików i wiązań, podlewanie w okresach
bezdeszczowych i wymianę uszkodzonych bądź obumarłych egzemplarzy na nowe, zdrowe

i nieuszkodzone. Materiał (w tym materiał szkółkarski) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Wszystkie zabiegi z tym związane należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się
do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego gatunku rośliny; właściwe przygotowanie
podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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 stosowne standardy.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.

Dotychczasowe nasadzenia obejmowały następujący skład gatunkowy:
— Buk pospolity „Pendula”;
— Lipa srebrzysta „Brabant”;
—  Pęcherznica kalinolistna „Diabolo”;

— Porzeczka alpejska „Schmidt”.
TERMIN: Według potrzeb.

W razie konieczności wykonanie cięć krzewów pęcherznicy kalinolistnej „Diabolo” oraz porzeczki
alpejskiej „Schmidt” lub innych zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
TERMIN: Według potrzeb.
Plewienie miejsc nasadzenia pęcherznicy kalinolistnej „Diabolo” oraz porzeczki alpejskiej „Schmidt”
z częstotliwością raz w miesiącu, w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.10.2021r.

Plewienie chodnika w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.10.2021r.

TERMIN: Według potrzeb.
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E. Uzupełnienie miejsc nasadzenia pęcherznicy kalinolistnej „Diabolo” korą.
TERMIN: IV-V/2021

F. Dokonywanie napraw np. ławek, koszy na odpady, w tym malowanie ławek.
W przypadku konieczności wymiany ławek i koszy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie,
a obowiązkiem Wykonawcy będzie ich zamontowanie.
TERMIN: Według potrzeb.

G. Każdorazowe porządkowanie po silnych wiatrach terenu zieleni m.in. z gałęzi.
TERMIN: Według potrzeb.

H. Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcyi należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) W ramach utrzymania terenu zieleni w Kozłowie dz nr 54/28, 54/29 i 162/3.
A. Systematyczne monitorowanie wszystkich istniejących nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się na

przedmiotowym terenie m.in. poprzez poprawianie palików i wiązań, podlewanie w okresach
bezdeszczowych i wymianę uszkodzonych bądź obumarłych egzemplarzy na nowe, zdrowe

i nieuszkodzone. Materiał (w tym materiał szkółkarski) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Wszystkie zabiegi z tym związane należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się
do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego gatunku rośliny; właściwe przygotowanie
podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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 stosowne standardy.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.
Dotychczasowe nasadzenia obejmowały następujący skład gatunkowy:

— Irga wczesna;
—  Dziurawiec kielichowaty;
— Pięciornik krzewiasty „Goldfinger”;

— Jabłoń „Professor Sprenger";
— Śliwa wiśniowa „Nigra”;
—  Śnieguliczka Chenoulta „Hancock”;

—  Jatowiec sabiński „Broadmoor”;
— Sosna bośniacka „Horak”;

—  Świerk Engelmanna.
TERMIN: Według potrzeb.

B. Plewienie miejsc nasadzenia z częstotliwością raz w miesiącu, w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia
31.10.202Tr.

C. Uzupełnienie miejsc nasadzenia korą (nie dotyczy działki gruntu nr 162/3).

TERMIN: IV-V/2021

D. Demontaż 2 sztuk ławek i kosza na odpady oraz przetransportowanie ich do magazynu w Kruszynie.
TERMIN: VII/2021

E. Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcyi należy je
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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6) W ramach utrzymania terenu zieleni w Nowych Jaroszowicach dz_nr 255 (park) Zamawiający przewiduje
również:

A. Systematyczne monitorowanie wszystkich istniejących nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się na
przedmiotowym terenie m.in. poprzez poprawianie palików i wiązań, podlewanie w okresach
bezdeszczowych i wymianę uszkodzonych bądź obumarłych egzemplarzy na nowe, zdrowe

i nieuszkodzone. Materiał (w tym materiał szkółkarski) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Wszystkie zabiegi z tym związane należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (np. zastosowanie się
do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego gatunku rośliny; właściwe przygotowanie
podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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 stosowne standardy.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.
Dotychczasowe nasadzenia obejmowały następujący skład gatunkowy:

— Dąb szypułkowy o obw.pnia 8-10cm;
— Grab pospolity o obw.pnia 8-10cm.

TERMIN: Według potrzeb.
Usuwanie odrostów, suszu gałęziowego, gałęzi nadłamanychi zwisających.
TERMIN: Według potrzeb.
Każdorazowe porządkowanie po silnych wiatrach terenu zieleni m.in. z gałęzi, złomów i wywrotów drzew.
Szacunkowa ilość złomów i wywrotów w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego to ok. 2

sztuki. Drewno z porządkowania terenu stanowi własność Wykonawcy.
TERMIN: Według potrzeb.
Dokonywanie napraw np. ławek, koszy na odpady, w tym malowanie ławek.
W przypadku konieczności wymiany ławek i koszy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie,
a obowiązkiem Wykonawcy będzie ich zamontowanie.
Do zadań Wykonawcy należy również naprawianie nawierzchni ścieżek i innych terenów utwardzonych
uniemożliwiającego bądź utrudniającego korzystanie z nich.

TERMIN: Według potrzeb.
Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcyi należyje
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W ramach utrzymania terenu zieleni w Ocicach dz nr 306 (park) Zamawiający przewiduje również:
A. Systematyczne monitorowanie wszystkich istniejących nasadzeń drzew m.in. poprzez podlewanie

w okresach bezdeszczowych; wymianę uszkodzonych bądź obumartych egzemplarzy na nowe, zdrowe
i nieuszkodzone; wymianę opalikowania; wymianę taśm wiążących. Materiał (w tym materiał szkółkarski)
Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Sadzenie należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (np.

zastosowanie się do terminów wykonywania nasadzeń właściwych dla danego gatunku rośliny; właściwe

przygotowanie podłoża do nasadzeń; nawożenie; itp.).
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.
Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającemu dowód zakupu roślin.
Dotychczasowe nasadzenia obejmowały następujący skład gatunkowy:
— bukszpan,
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— jałowiec płożący „Blue Chip",
— jarząb pospolity;
— lipa drobnolistna;
TERMIN: Według potrzeb.

B. Usuwanie odrostów, suszu gałęziowego, gałęzi nadłamanychi zwisających.
TERMIN: Według potrzeb.

C. Każdorazowe porządkowanie po silnych wiatrach terenu zieleni m.in. z gałęzi, złomów i wywrotów drzew.
Szacunkowa ilość złomów i wywrotów w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego to ok. 1

sztuka. Drewno z porządkowania terenu stanowi własność Wykonawcy.
TERMIN: Według potrzeb.

D. Dokonywanie napraw np. ławek, koszy na odpady, w tym malowanie ławek.
W przypadku konieczności wymiany ławek i koszy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie,
a obowiązkiem Wykonawcy będzie ich zamontowanie.
Do zadań Wykonawcy należy również naprawianie nawierzchni ścieżek w przypadku ich uszkodzenia
uniemożliwiającego bądź utrudniającego korzystanie z nich.

TERMIN: Według potrzeb
E. Odpady powstałe na skutek realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Wykonawcyi należy je

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8) W ramach utrzymania terenu zieleni w Trzebieniu dz nr 496/2 Zamawiający przewiduje również:
A. Każdorazowe porządkowanie po silnych wiatrach terenu zieleni m.in. z gałęzi, złomów i wywrotów drzew.

Szacunkowa ilość złomów i wywrotów w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego to ok. 3

sztuki. Drewno z porządkowania terenu stanowi własność Wykonawcy.
TERMIN: Według potrzeb.

B. Dokonywanie napraw np. ławek, koszy na odpady, w tym malowanie ławek.
W przypadku konieczności wymiany ławek i koszy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie,
a obowiązkiem Wykonawcy będzie ich zamontowanie.
TERMIN: Według potrzeb.

9. Wykonawca zobowiązany jest również do zgłaszania Zamawiającemu faktów dewastacji i kradzieży oraz
podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (np. ustawianie przewróconych koszy
parkowych, itp.).

10. Wycena przedmiotu zamówienia winna być poprzedzona oględzinami w terenie.

11. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części
określonych w umowie prac osobie trzeciej (Podwykonawcy).

Ill. Wymagania, jakie winni spełniać Oferenci biorący udział w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:

A. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli wykaże na Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 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 bieżącym utrzymaniu terenów
zieleni przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym wartość tego zadania nie może być mniejsza niż

40 tys. zł (w ramach jednej umowy).
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B. Prawidłowość wykonania usług należy potwierdzić referencjami lub pozytywnymi protokołami odbioru prac.
Z referencji jak i z protokołów odbioru prac winien wynikać zakres przeprowadzonych prac. Jeśli informacje te
nie będą wynikały z ww. dokumentów wówczas należy dodatkowo dołączyć (do referencji i/lub protokołu
odbioru) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy na wykonanie przedmiotowych prac.

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

zapytania ofertowego zostały wcześniej wykonane Oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów
należytego wykonania tych usług.

D. Ww. warunek musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia:
Warunek będzie spełniony jeśli Oferent wykaże na Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, że dysponuje co

najmniej jednym samochodem skrzyniowym, co najmniej 2 kosiarkami ręcznymi oraz jedną kosiarką
mechaniczną. W przypadku samochodu skrzyniowego koniecznym będzie dołączenie kopii jego dowodu
rejestracyjnego.

IV. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.

Vv..

Oferent składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania ofertowego.
Oferta musu być wypełniona w języku polskim.

. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do

właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub przez osobę
umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych
załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub
kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane
przez osobę upoważnioną.
Cena za wykonanie zamówienia musi być podanawzłotych polskich (liczbowo i słownie) i być zaokrąglona do
dwóch miejsc po przecinku.
Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urząd
Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec. Koperta powinna być złożona w sposób
uniemożliwiający powzięcie wiadomości o jej treści przed jej otwarciem, opatrzona dokładną nazwą i adresem
Zamawiającego oraz oznaczona następująco:
Gmina Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A

59-700 Bolesławiec

Utrzymanie terenów zielenie w Gminie Bolesławiec - Oferta
Dokładna nazwa i adres Oferenta:
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2) Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie:
A. Na adres e-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl pod warunkiem, że oryginał oferty wpłynie do siedziby

Zamawiającego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku)
liczonych od daty, o której mowa w pkt. 3) zapytania ofertowego. Wpłynięcie do siedziby Zamawiającego
oryginału oferty po ww. terminie będzie traktowane jak złożenie oferty po terminie.

B. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePAUP). Oferta winna być wówczas
podpisana certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osobę upoważnioną do

reprezentowania Oferenta, zgodnie z zapisami pkt. V. ppkt. 3) zapytania ofertowego.
3) Oferty należy składać w terminie do dnia 12 marca 2021r. do godz. 12.00. Liczy się data i godzina wpływu do

siedziby Zamawiającego.
4) Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
9) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę - w innym przypadku taki Oferent zostanie wykluczony
z postępowaniai jego oferty nie będą brane pod uwagę (zostaną odrzucone).

8) Oferty zostaną następnie przeanalizowane pod względem spełnienia warunków, o których mowa w pkt. III

Zamawiający na tym etapie zastrzega sobie prawo żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentami w celu doprecyzowania warunków, szczegółów
realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, w tym ostatecznej ceny, w szczególności gdy cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyćna realizację zamówienia.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków,które można uzupełnić;
poprawienia omyłek rachunkowych.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
12) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

VII. Kryteria wyboru oferty:

Cena - waga kryterium - 100%

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Bolestawiec www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne -
Postępowania poniżej 130 000 zł”.

IX. Podpisanie umowy:

Oferent zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim
uzgodnieniu.

X. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:

Rozliczenie między stronami następować będzie fakturami miesięcznymi w 12 ratach, na podstawie miesięcznych
protokotów odbioru prac.
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XI. Klauzula informacyjna:

W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1) informuję, co

następuje:
1.

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu,
ul. Teatralna nr 1A, reprezentowana przez Wójta Gminy.
W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować:
telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789, pisząc e-mail na adres
urzadgminyQgminaboleslawiec.pl.
Pana/Pani dane osobowy przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie art. 6

ust. 1 litera b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., rozdziału 2

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnymiart. 4 pkt. 8) ustawyz dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych.
Odbiorą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy (Urząd Skarbowy, bank Gminy

Bolesławiec, bank Wykonawcy,w przypadku zadłużenia Wykonawcy - komornik).

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres5lat od daty zakończenia umowy.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody).
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Monika Krosondowicz-Babiasz - inspektor ds. ochrony środowiska
Tel: 75/732 32-21 do 23 wewn. 121;
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-12.00i 14.00-15.00

E-mail: m.krosondowiczQgminaboleslawiec.pl

XIII. Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty.
Załącznik nr 2: Wykaz należycie wykonanych usług.
Załącznik nr 3: Wykaz sprzętu.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:

OFERTA - FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba: (kod, miejscowość, ulica,
nr budynku, nr lokalu)

REGON:

NIP:

Nr telefonu:

Nr rachunku bankowego:

Adres e-mail:

Wykazi opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania:

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na realizację zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec”.

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

NETTO:

Słownie:

PODATEK VAT:

Słownie:

BRUTTO:

Słownie:

2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w wymaganym terminie: od dnia 01.04.2021r. do dnia
31.03.2022r

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
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6. Osobą wyznaczona do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest

Sposób kontaktu

imię, nazwisko (pieczęć)i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli

w imieniu Oferenta
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego:

HR „dnia ............eeeeeeccceeee. 2021r,
[Miejscowość i data sporządzenia oferty/

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę oświadczam/y, że dysponuję/my sprzętem do realizacji zamówienia, tj.:

Ilość

L.p. |Nazwa w sztukach Podstawa dysponowana sprzętem

1. Samochód skrzyniowy 1

2. Kosiarka ręczna 2

3. Kosiarka mechaniczna 1

UWAGA:

Należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta


