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Jelenia Góra, dnia 29 listopada 2018 roku

pieczątka - Miasto Jelenia Góra

Znak sprawy: GK-O.271.23.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
zaprasza do złożenia ofert na: Oferta w postępowaniu „Konserwacja urządzeń
melioracji wodnych – obręb Cieplice II”
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji
urządzeń melioracji wodnych – rowów o łącznej długości 810 mb na terenie miasta Jelenia Góra
poprzez:
− odmulenie warstwą 40 cm - 370 mb,
− odmulenie warstwą 10 cm - 440 mb,
− wykoszenie porostów twardych ze skarp i dna rowów z wygrabieniem – 4 050 m2 ;
− ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 15 m2;
− wywiezienie urobku, wykoszonej trawy i gałęzi.
− częściowe rozplantowanie urobku warstwą o grubości do 20 cm.
Zadanie obejmuje wykonanie ww. robót konserwacyjnych na następujących rowach:
1)
rów G1 przy ul. Objazdowej – działki nr 63/3 AM 5 obręb Cieplice II o dł. 370 mb
2)
rowy R-H3 i R-H4 przy ul. Ceglanej – działka nr 14/5 AM 7 obręb Cieplice II- o dł. 440
mb.
W załączeniu zestawienie poszczególnych elementów robót – załącznik Nr 2 zapytania
ofertowego.
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2018 roku.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pokój
nr 213, termin do dnia 05.12.2018 r. do godz. 900.
5. Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 9 30.
6. Warunki udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac
w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych, w okresie 36 miesięcy,
2 zadania (np. list referencyjny), kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę). Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte
wykonanie usługi, brak jest informacji odnośnie daty realizacji oraz kwoty, do oferty
należy dołączyć stosowne oświadczenie.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
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8. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
9.Warunki płatności - określone w projekcie umowy-załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
▪ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
▪ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych –
obręb Cieplice II”
▪ Nazwa i adres Wykonawcy.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Elżbieta Burdach , tel. 757546333, e-mail: eburdach@jeleniagora.pl

………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej*
*osoba upoważniona: Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Nazwa Wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Telefon:
E-mail:
NIP i Regon:

………………………………………................
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
OFERTA
Znak sprawy: GK-O.271.23.2018

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na zadanie: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych –
obręb Cieplice II”
oferuję:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę ryczałtową/ jednostkową* (brutto) ....................................................PLN (słownie złotych:
............................................................................................................) w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnoszę
zastrzeżeń.
3. Potwierdzam wykonanie usługi, roboty budowlanej, dostawy* do dnia 14.12.2018 r.
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.
5. Oświadczam, że:
a) spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) ……………………………………………………………………………………………..

................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)
Załączniki :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich.
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie wykoszenia i ścinania zakrzaczeń z dna i skarp rowów
w okresie 36 miesięcy, 2 zadania (np. list referencyjny), kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę). Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie usługi, brak jest informacji odnośnie daty realizacji
oraz kwoty, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie.

