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Kędzierzyn-Koźle, dnia 2018-05-/~.
ZAPYTANIE OFERTOWE

1.

Zamawiający:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
"Odkomarzanie terenów Kędzierzyna-Koźla w 2018 roku"

, II. Tryb udzielenia zamówienia.
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy ż dnia 29 stycznia 2004 r. '
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 17r. poz. 1579).
III. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego wykonania. .
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegu zwalczania stadiów larwalnych ' oraz
osobników dorosłych komarów na wybranych terenach zadrzewionych, zakrzewionych oraz
wodach stojących miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Warunki wykonania:
.
1) planuje się jedno lub dwukrotne - w zależności od potrzeb - wykonanie zabiegu na
powierzchni ok. 80-90 ha terenów, które będą określone szczegółowo w umowie;
2) używane środki biobójcze muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania do takich
zabiegów przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za użyte środki;
. 3) metoda zabiegów - naziemna - poprzez:
a) zamgławianie terenów zielonych,
b) opryskiwanie zbiorników wodnych;
4) wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie potrzebne siły i środki (materiały woda, preparaty owadobójcze, itp.- urządzenia, sprzęt) , dostarczy je siłami własnymi na swój
koszt oraz usunie odpady (np. opakowania po użytych środkach);
5) z uwagi na bezpieczeństwo pszczół i ludzi, zabiegi należy wykonywać we wczesnych
godzinach porannych (4.00-9.00) oraz późnych wieczornych (18.00-24.00);
6) Wykonawca musi posiadać polisę OC działalności ważną w okresie trwania umowy (kopia
będzie załącznikiem umowy);
.
7) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku
- niewłaściwego przeprowadzenia zabiegów.
.
3. Termin realizacji zadania - w miesiącach od czerwca do września 2018r., tylko w sytuacji,
gdy ilość komarów na terenie miasta będzie stanowiła szczególną uciążliwość dla mieszkańców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zamówienia bez podania przyczyn.
IV.

1.
2.
3.
4.

Informacje dodatkowe.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaproponuje naj niższą cenę brutto za l ha
powie'r zchni objętej zabiegiem.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśc iowych.
Do oferty należy dołączyć wykaz środków biobójczych, które będą stosowane wraz z·
zezwoleniami właściwych organów na ich stosowanie i dopuszczenie do obrotu w 20.1 8 roku.
W toku badania i oceny' ofert Zamawiający może żądać od Oferenta, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, wyjaśnień dot. złożonej oferty.

v. Opis sposobu obliczania ceny.
1

1.
2.

3.
4.
5.

VI.
1. .

2.

3.

4.
5.

VII.

Cenę ofertową

netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy, przedstawić na
załączonym formularzu oferty - ryczałtowo za l ha powierzchni objętej zabiegiem.
Kryterium oceny ofert - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie naj niższa cena
brutto za l ha powierzchni objętej odkomarzaniem. W przypadku gdy dwaj lub więcej
wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie ofertowej, Zamawiający wezwie ich do złożenia
ofert dodatkowych.
Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu' zamówienia.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
Informacje o formalnościach.
Wykonawca, którego oferta została wybrana 'uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną Qfeitę naj korzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Jeśli naj niższa złożona oferta przekroczy wysokość środków zabezpieczonych w budżecie
Miasta na to zadanie, zostaną przeprowadzone negocjacje z oferentem, ' który zaproponuje
najniższą cenę lub Zamawiający dostosuje zakres i warunki umowy do posiadanych środków.
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych. Nie przysługują Wykonawcom środki ochrony p~awnej określone w tych
przepisach, tj ; protest, odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.
Podstawą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie faktura wraz z protokołem
odbioru prac przez Zamawiającego .
Jeżeli

/'

Osoba uprawniona do udzielania informacji i wyjaśnień:
Sabina Podcerkiewny
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tel. 77 /4050·376
sabina.podcerkiewny@kedzierzvnkozle.pl

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać wyłącznie pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr l do
niniejszego zapytania ofertowego, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) w zamkniętych kopertach z dopiskiem
"Oferta - Odkomarzanie terenów Kędzierzyna-Koźla w 2018 roku" w terminie do
dnia 18 maja 2018 roku, do godz. 1400; Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej
wpływu do Urzędu. Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu jak wyżej o godz.
14ll w pokoju Nr 427. .
.
Oferty złożone po terminie lub drogą mailową nie będą rozpatrywane.
Załącznik:

1. druk formularża oferty
2. wykaz terenów przewidzianych do odkomarzania '
o .

~a

i Rolnictwa

Gabriela I-[Pl bi 11 -Gołasz

2

załącznik

OSR-OS.6140.12 ..2017.SP

do zapytania ofertowego

.........................................................
•

(miejscowość,

(nazwa, adres i telefon oferenta)

data)

OFERTA
I. Na~a i adres

Zamawiającego:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32,
Kędzierzyn-Koźle

47-200
II.

N~zwa

przedmiotu zamówienia:
"Odkomarza.nie terenów

Kędzierzyna-Koźla

w 2018 roku"

III. Nazwa i adres wykonawcy:

.. ........ ...... .. .... .............................. ............. .. ..... .......
, ...... .... .
IV. Cena brutto za 1 ha powierzchni objętej zabiegiem - zgodnie z pkt. V.I
wynosi: cena brutto - .................... zł/ha,

(słownie :

zapyt~nia

ofertowego -

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

zł) ,

w tym:

kwota netto (bez podatku VAT) ........ ~ ........ zł (słoWnie .......... ~ . .. .... .. .... ......... ... ............. ... .zł)
podatek VAT ( .... ... %) .. .......... .. ........ zł (słownie ..... ...... .. .. ... .. .. ...... ... ... ... ................... .. . .

zł)

V. Środki biobójcze, które będą stosowane to .................. .... ......... ......... ......... ......... ............ .

.... .................... .... ... ...................... ...... .. .................... ... ................ ...... .............. ........
VI. 1.

Oświadczam; że

oraz wszystkie koszty

zadeklarowana cena ryczahowa zawiera podatek VAT w

składające się

na

realizację

z

należytą starannością

należnej wysokości

niniejszego zamówienia, na

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
2.

Uważam się

składania

za

związanego złożoną ofertą

przez okres 90 dni

licząc

od dnia

upływu

terminu do

ofert .

..... .. ... ....................................... \.
Miejscowość

i data

/Podpis

i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/ .

·

Urzą d Miasta Kędzierzyn · Koźle

Wydzial Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul Grzegorza Piramowicza 32

471p90 I'ędz l erzyn-Koż!e

l
2
3
4
5
6
7
8

l)

tereny wyznaczone do odkomarzania

orientacyjna
powierzchnia
wha

KOŹLE

35,3
0,8

Rogi

27;0

Koźle

wokół

placu zabaw przy ul. H: Sucharskiego
2) rów przy ul. H. Sucharskiego
l) Planty Koźle
2) oraz tereny zielone w sąsiedztwie Domu Kultury
Plac Rady Europy
l) skwer i plac zabaw przy ul. Filtrowej
2) w sąsiedztwie Przedszkola nr 21
starorzecze Odry - ul. Stara Odra
Potok Golka /Koźlanka/ od ujścia do Odry do granicy Miasta (po prawej i
, lewej stronie ul. Raciborskiej)
Młynówka od ul. Portowej do ujścia do Odry
zadrzewienia przy ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Portową do boiska i
placu zabaw
ŚRÓDMIEŚCIE

9
10
11
12
13

14

Park Pojednania
Park Orderu Uśmiechu
skwer przy Placu Wolności
teren rekreacyjno-sportowy przy ul. A Kośnego
POGORZELEC
l) zbiorniki wodne za Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt przy ul.
Gliwickiej
2) rów RD od ul. Gliwickiej do ul. Odrzańskiej
teren przyległy do ogrodów działkowych przy obwodnicy wzdłuż rz.

0,8
0,8
2,3
2,0
0,6
1,0
17,65
3,0
13,0
0,35
1,3
6,4
2,6
0,6
2,0

Kłodnicy

15

16
17
18
,19
20
21

l) ul. Wierzbowa - okolice przychodni zdrowia, przedszkola i placu zabaw
2) plac Jana Surzyckiego wraz z placem zabaw
3) okolice Orlika przy ul. Partyzantów
KLODNICA
Plac Wagnera wraz z placem zabaw
Kanał Kłodnicki od ujścia do Odry do lasu na Żabieńcu
tereny podmokłe w sąsiedztwie ul. M. Goltberga
BLACHOWNIA
l) tereny zielone pomiędzy ul. Wyzwolenia i ul. T,uwima - Park Lotników
2) tereny. zielone przy ul. Szkolnej wraz ze zbiornikiem wodnym
' plac zabaw przy ul. Zwycięstwa
w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Przyjaźni (ul. Stara Sluza)
SLAWIĘCICE

22
23

Park w

Sławięcicach

AZOTY
plac zabaw na ul. Jordanowskiej oraz kortów tenisowych na osiedlu
KUŹNICZKA

24

25

wokół

placu zabaw przy ul. Gajowej oraz tereny podmokłe przy ul.
Modrzewiowej i Aroniowej (na końcu ulicy)
MIEJSCE KLODNICKIE
wzdłuż rowu na odcinku przechodzącym przez osiedle (ul. Skowronków)

1,2

3,5
0,25
3,0
0,25
9,2
3,2
4,0
1,0
1,0
10,0
10,0
0,35
0,35
0,25
0,25
0,4
0,4

osiedle

"
"
"
"
Port

"
Sródmieście

"
"
Piasty
Pogorzelec

"
Leśna

Kłodnica

"

Żabieniec

Blachownia

"

Przyjaźni

Sławięcice

Azoty
Kuźniczka

M.
Kłodnickie

INNE
26

inne

(według wskazań Zamawiającego)

razem

1,95
1,95
85,00

