Zał. nr 1

OFERTA CENOWA
W przetargu nieograniczonym w postępowaniu pn.
„Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo”
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa wykonawcy)
z siedzibą
………………………………………………………………………………………...
tel. ………………………. fax ………………………… e-mail: ……………………………
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:


……………...zł/100m2 netto + podatek VAT .....................%

cena brutto: ………………………………………………………………./100 m2
słownie cena brutto: ………………………………………………………
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że dokonaliśmy analizy zamówienia.
4. Oferta została złożona na …………. zapisanych, trwale spiętych i kolejno
ponumerowanych stronach od nr ……… do nr …………
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w
miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera* (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
………………………………................
…………………………………………
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Zał. Nr 2
…………………………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert pn.

„Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo”
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
-

……………………………………………..
/podpis Wykonawcy/
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Zał. nr 3

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na:

„Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo”
Nie występują w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania , o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………..
/podpis Wykonawcy/
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Zał. Nr 4

UMOWA Nr ………/2018
Zawarta w dniu …………… 2018 r. w Kołbaskowie pomiędzy:
Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez Wójta Gminy - Małgorzatę Schwarz
zwaną dalej Zamawiającym, a
………………………………………… z siedzibą w ………………………………………..
reprezentowaną przez:
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie zaproszenia do składania
ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.
§2
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązki koszenia własnym sprzętem traw
porastających boiska, place i tereny zielone na terenie gminy Kołbaskowo, zgodnie z
wykazem powierzchni przewidzianych do koszenia.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do koszenia z określoną częstotliwością:
1) terenów zielonych – 3 do 5 razy w roku dla pozostałych terenów zielonych, zgodnie z
wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
§4
Wykonanie usługi następuje w terminach:
2) tereny zielone - w ciągu 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania, a wykonanie w ciągu
14 dni z chwilą rozpoczęcia prac.
§5
1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości …………. brutto za 100 m2
(słownie: …………………………………………. złotych).
2. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie
wynikiem przemnożenia ceny jednostkowej za skoszenie 100 m2 przez ilość jednostek
przypadających na każdą powierzchnię.
3. Płatność za przedmiot umowy będzie następować w terminie 14 dni od dnia
doręczenia faktury VAT wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie czynności
przez Wykonawcę i podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
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§6
Umowa zostaje zawarta na okres od ……….. 2018 r. do 31 października 2018 r.
§7
1. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i
dopuszczalne jest za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
3. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) nienależytego wykonania umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia,
przysługującego za nienależycie wykonane koszenie,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 100% jednorazowego koszenia wg łącznej powierzchni terenów do
koszenia podanej w załączniku do niniejszej umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oferta wykonawcy,
- Przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z wykonywaną umową rozstrzyga Sąd
Powszechny w Szczecinie.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
strony.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Zał. Nr 5

POWIERZCHNIE DO KOSZENIA TRAW
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miejscowość

Powierzchnia
trawników w m2
Barnisław
19.600
Będargowo
16.000
Bobolin
4.000
Kamieniec wraz z ul. Pod Lasem,
30.150
Skowronkowa, Chabrowa
Karwowo
4.500
Kołbaskowo
7.000
Kurów
20.600
Moczyły
10.500
Ostoja
10.000
Pargowo (ścieżka rowerowa Parowo
5.000
– granica państwa
Przecław
22.500
Przylep
2.300
Rajkowo
1.000
Rosówek
2.000
Siadło Dolne
10.000
Siadło Górne
12.400
Smolęcin
35.000
Stobno
15.000
Ustowo
4.300
Warnik
6.500
Warzymice
14.500

Pasy dróg (koszenie po obu stronach jezdni na szerokości do 2 mb licząc od krawędzi jezdni
lub chodnika):
1) Kurów – Przecław o długości 2,2 km,
2) Ul. Aleja Kasztanowa – 0,80 km,
3) Droga wzdłuż drogi krajowej w kierunku ogrodów działkowych – 0,55 km,
4) Droga wzdłuż firmy BIMsPLUS – 0,34 km,
5) Smolęcin od nr 20 do 31 – 0,98 km,
6) Smolęcin w kierunku posesji nr 52 – 0,62 km,
7) Warnik – Granica Państwa (droga gminna nr 195036Z – 0,48 km,,
8) Siadło Dolne – Kurów – 0,96 km,
9) Pobocze drogi powiatowej Rajkowo – Warzymice wraz z chodnikiem – 0,74
km
Ścieżka rowerowa:
1) „ Szlak Orła Bielika – o długości 11 km, koszenie o szerokości 1 mb po każdej stronie
i 1 mb po środku ścieżki – łącznie 38.500 m2,
2) „Szwarcówka” – Przecław – Rosówek , o długości 8 km, koszenia od strony drogi
krajowej 1 mb, od strony pól do 2 mb – łącznie 30.000 m2
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3) Bobolin – Granica Państwa – o długości około 900 mb, po 1 m z każdej strony –
łącznie 1.800m2.
Łącznie

353.830 m2
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