GK 271/28/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na podstawie art. 4 pkt.. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,
Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zadnia:
„Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo”

(CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106
Strona www: www.bip.kolbaskowo.pl
E-mail:biuro@kolbaskowo.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 9.30 do 16.30, wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie bezprzetargowym. W prowadzonym postępowaniu nie
przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy – Prawo
zamówień publicznych (odwołanie, skarga).
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie do składania
ofert: www.bip.kolbaskowo.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu własnym sprzętem traw
porastających place i tereny zielone na terenie gminy Kołbaskowo. Przewidywana łączna
powierzchnia terenów przeznaczonych do koszenia wynosi ok.327.980 m2.
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Koszenia będą się odbywać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Wielokrotność koszenia
wynosi:
- tereny zielone 3 do 5 w okresie obowiązywania umowy.
Wysokość koszenia powinna być max. do 5 cm.
Powierzchnie przewidziane do wykaszania zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
V. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz
utrzymania terenów zielonych

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonywania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2017 r.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotówi. do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.5. złożą właściwe dokumenty określone w zaproszeniu do składania ofert.
1.6. Termin związania ofertą – 30 dni.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 2.4
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.2 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
2.3 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
3.1 jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.4 zawiera błędy w obliczeniu ceny
3.5 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
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4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena - waga: 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 29 marca 2017 r. do godz. 10.45
w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106, pok. Nr 1
Zamawiający wyniki postępowania umieści na stronie bip.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIV. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
Kołbaskowo, dn. 13.03.2017 r.
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