
SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 06.02.2016

ZAPYTANIE   OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres:   ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705251,     
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.),
w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:
Wycinka  22  szt.  drzew  rosnących  na  nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  146  i  106/1  -  obręb  05
w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej, na obrzeżach stawu rekreacyjnego „Zimne  Wody”. 

2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 
  2.1.  Zakres prac;

1) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 115cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
2) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 120cm - mierzonych na wysokości 130cm), 
3) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 185cm - mierzonych na wysokości 130cm),
4) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 280cm - mierzonych na wysokości 130cm),
5) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 300cm - mierzonych na wysokości 130cm),
6) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 360cm - mierzonych na wysokości 130cm),
7) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   50cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
8) wycinka 2 szt. drzew   – gatunek jesion     (obwód pnia =   60cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
9) wycinka 2 szt. drzew   – gatunek jesion     (obwód pnia =   65cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
10) wycinka 3 szt. drzew   – gatunek jesion     (obwód pnia =   70cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
11) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   80cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
12) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   85cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
13) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia = 110cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
14) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia = 130cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
15) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia = 145cm - mierzonych na wysokości 130cm), 
16) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia = 165cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
17) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia = 230cm - mierzonych na wysokości 130cm), 
18) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek topola     (obwód pnia = 175cm - mierzonych na wysokości 130cm),
19) odcięcie gałęzi ze ściętych drzew, 
20) ułożenie ściętych drzew i gałęzi na poboczu stawu – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
21) frezowanie 22 szt. pniaków po ściętych drzewach. 

  2.2.  Wykonawca realizował będzie w/w usług własną ekipą i własnym sprzętem.  

3.  TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
  3.1  Termin składania ofert  –  do 04-03-2016 r. godz. 1300. 
  3.2  Termin wykonania zamówienia  –  do 31-03-2016r. 
  3.3  Miejsce wykonania zamówienia – działce nr 146 obręb 6 w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej.

4.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
   4.1  Wykonawca składa jedną ofertę na całość  zadania.
  4.2 Oferta musi sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz musi być opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i podpisana
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz. (wzór oferty – zał. nr 1).  
   4.3   Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy (projekt umowy – zał. nr 2),
  4.4  Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres  dyrektor@bosir.busko.pl lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego na
adres podany w punkcie 1.

5.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
   5.1  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu,
2) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

  5.2    Jedynym kryterium wyceny ofert jest cena brutto. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów. Ilość
punktów uzyskanych przez pozostałe oferty, zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

                                  cena oferowana minimalna brutto
                        Ilość pkt.   =        ————————————       x 100 
                                                            cena badana brutto
5.3   Jeżeli  wybór  oferty najkorzystniejszej  będzie  niemożliwy  z  uwagi  na fakt,  że zostały  złożone oferty o  takiej  samej cenie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

6.   ZAWARCIE  UMOWY:
6.1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.2  W  przypadku,  gdy  okaże  się,  że  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  zawarcia  umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania  ich ponownej oceny.

Busko-Zdrój  29.02.2016 r.                                                                    
                                                                                                                                 Dyrektor  BOSIR
                                                                                                                         mgr inż. Marian  Ragan
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