ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Zamawiający:

Śląski Ogród Botaniczny
Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
NIP 6351681750

II.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe świadczenie usługi skoszenia terenu
o powierzchni 8 ha z uwzględnieniem istniejących nasadzeń oraz produkcji siana
z odpadów powstałych po koszeniu.
2. Usługa wymaga następujących czynności:
A. Uzgodnienie z Zamawiającym istniejących nasadzeń w celu uniknięcia ich uszkodzeń.
B. Mechaniczne koszenie trawy kosiarką rotacyjną.
C. Wysuszenie trawy za pomocą zgrabiarko-przewracarki.
D. Sprasowanie lub zwinięcie prasą zwijającą siana.
E. Transport oraz przekazanie siana Stowarzyszeniu Betlejem, tj. pod adres: ul. Długa 16,
43-603 Jaworzno (należy potwierdzić protokołem odbiorczym).
3. Miejsce wykonania usługi: teren Parku Gródek w Jaworznie, ul. Płetwonurków.

III.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.06.2016 r. lub do uzgodnienia,
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia w ww. terminie.

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto poszczególnych etapów usługi, cenę
całkowitą brutto oraz oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim parkiem
maszynowym umożliwiającym wykonanie usługi.

V.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
magdalenachrzaszcz1@gmail.com lub sibg@sibg.org.pl (w tytule e-maila proszę
podać „Rozpoznanie cenowe – Park Gródek”).
2. Termin nadsyłania ofert: do 10.06.2016 r. (decyduje data wpływu).
3. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 13.06.2016 r., a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 15.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

VI.

Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 100 %

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

VIII. Dodatkowe informacje
1. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość wizji w terenie z pracownikiem
prowadzącym sprawę, w celu wskazania zakresu usługi.
2. Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Chrząszcz (tel. 609 902 116;
e-mail: magdalenachrzaszcz1@gmail.com)

