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Zapytanie Ofertowe

1 .Zamawiający Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Dworcowa 11-15
75-201 Koszalin zaprasza do złożenia oferty na :
„Świadczenie usług koszenia obszaru b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.”
2. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest koszenie wskazanego obszaru b. lotniska w Zegrzu
Pomorskim w okresie:
od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 lipca 2017 roku
Zakres prac obejmuje:
2.1 Skoszenie obszaru określonego w załączniku graficznym o łącznej powierzchni 188,28 ha.
2.2 Za skoszenie obszaru określonego w pkt 2.1 uznaje się skoszenie tego obszaru od środka
do zewnątrz przy zastosowaniu wypłaszaczy, usunięcie zakrzewień o wieku do 5 lat
i zbiór siana z obszaru objętego przedmiotem umowy.
2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie programu Wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, pakietu wdrażanego w strefach
priorytetowych - utrzymanie łąk ekstensywnych (P01).
2.4 Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy:
a) przestrzegać zakazu: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów
melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion
traw;
b) do niestosowania pestycydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego
niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np.
mazaczy herbicydowych),
c) do nie wapnowania, nie nawożenia azotem;
d) nie prowadzenia wypasu zwierząt.

3.Termin wykonania: od 1 lipca do 31 lipca 2017.

4. Kryterium wyboru oferty:
4.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,
cena najniższa spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów =

____________________________________________________

x 100

cena badanej oferty

4.2 Ocenie podlega ryczałtowa cena brutto za całkowite wykonanie koszenie obszaru
b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.

5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2017 roku do godz.: 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- osobiście w biurze Stowarzyszenia gmin i Powiatów Pomorza Środkowego , ul. Dworcowa
11-15,75-201 Koszalin
- pocztą na adres Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego , ul. Dworcowa
11-15, 75-201 Koszalin
Ofertę należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na koszenie obszaru
b. lotniska w Zegrzu Pomorskim”

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany
jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje
dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.
UWAGA:
Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.
O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni
najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

niezwłocznie

po

wybraniu

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 11-15 w dniu
28.06.2017r.o godz. 10:05
6.Warunki płatności
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego.
Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury
na podstawie końcowego protokołu odbioru.
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7. Osoba do kontaktu:
Wszelkie pytania dotyczące oferty należy kierować do p. Marka Gramza tel. 94 343 51 67

8. Sposób przygotowania oferty:
8.1 Oferta musi być wypełniona w języku polskim, pismem czytelnym i powinna być złożona
na formularzu opracowanym przez zamawiającego
8.2 Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi
przepisami
prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w
tym zakresie
8.3 Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie
należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
8.4 Rozliczenie następuje tylko w PLN.
8.5 Termin związania ofertą – 30 dni.
8.6 Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy

Do oferty należy załączyć:
1.Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1.
2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

PREZES ZARZĄDU
/-/ Piotr Jedliński
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UMOWA NR 331/ ……./17 - Projekt
W dniu …………………..2017 r. pomiędzy:
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Dworcowej 11-15, 75-201 Koszalin, NIP: 669-23-20-183
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez:
………………….. – Prezesa Zarządu
………………….. – Wiceprezesa Zarządu
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000110117
a
…………………………………….. ., REGON ………………………, wpis do ……………….., NIP
…………………., zam. …………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca do realizacji, a Wykonawca zobowiązuje się do skoszenie obszaru
określonego w załączniku graficznym o łącznej powierzchni 188,28 ha – w terminie od 1 lipca
2017r. do 31 lipca 2017 r. i zabrania z tego terenu pokosu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody na nieruchomości objętej
przedmiotem umowy powstałe w związku z wykonywaniem umowy, chyba że wykaże że ich
wystąpienie było niezależne od sposobu wykonania umowy.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych
urządzeń.
5. Wykonawca oświadczą, że posiada lub zatrudnia osoby posiadające uprawnienia niezbędne
do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem niniejszej umowy

§2
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej i reakcji zgodnej z przepisami w przypadku powstania
zagrożenia,
b) niezwłocznego powiadamiania wyznaczonych służb oraz Zamawiającego o powstałych
zdarzeniach mających wpływ na nieruchomość Zamawiającego w trakcie trwania umowy
oraz potwierdzania ich na piśmie na żądanie Zamawiającego.
c) przestrzegania warunków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie programu
Wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, pakietu
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wdrażanego
w strefach priorytetowych - utrzymanie łąk ekstensywnych (P01)
d) przestrzegania zakazu: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów
melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,
e) do niestosowania pestycydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia
uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy
herbicydowych), po uzgodnieniu z doradcą rolnośrodowiskowym,
f) nie wapnowania, nie nawożenia azotem;
g) nie prowadzenia wypasu zwierząt.
§3
1. Zamawiający udostępni pracownikom
przedmiotowych obiektów w celach socjalnych.

Wykonawcy

możliwość

korzystania

z

2. Wykonawca ma prawo korzystania z istniejących mediów komunalnych tylko w celach
socjalnych.
3. Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje związane z danymi
o chronionym obiekcie i o bezpiecznym funkcjonowaniu systemu w czasie i po rozwiązaniu
niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie i realizację usługi, będącej
przedmiotem umowy. W przypadku powstania szkody na objętej umową nieruchomości
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie od Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej swoją działalność
w zakresie niniejszej umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w
wysokości …………….. zł brutto (słownie …………………………….…złotych ……….. groszy)
2. Należności, o których mowa w ust. 1 za zrealizowane usługi przekazywane będą
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktur
Zamawiającemu, po dokonaniu bezusterkowego odbioru etapu umowy.
3. Za wykonanie zamówienia uważa się podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu
odbioru robót. W przypadku stwierdzenia wad zamawiający przerywa odbiór do czasu
usunięcia wad.
4. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
przez przedstawiciela Zamawiającego w toku odbioru a także terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Stwierdzenie wad lub usterek powoduje
przerwanie czynności odbioru robót do czasu ich usunięcia.
5. Strony dokonują odbioru przedmiotu umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia
wad i usterek.
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§5
1. Strony zawierają niniejsza umowę na czas określony od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31
lipca 2017 r.
2. Umowa może być rozwiązana:
1) za zgodą stron w każdym czasie,
2) ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia
i udokumentowania nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub
wypowiedzenia/rozwiązania umowy dzierżawy chronionej nieruchomości,
3) Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający zalega z zapłaceniem wynagrodzenia określonego
w § 4 za co najmniej dwa okresy płatności.
3. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o zagospodarowaniu przedmiotowego obiektu w sposób
określony w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.1996r. o gospodarowaniu niektórymi
składnikami mienia Skarbu Państwa, oraz w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z
postanowień niniejszej umowy.
4. Strony ustalają karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego, gdy
Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub wypowie umowę z przyczyn nie dotyczących
Zamawiającego oraz w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia
w wykonywaniu umowy lub etapu przedmiotu umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
6. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej za porozumieniem
stron.
§7
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
2. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie przez przedstawicieli stron
lub właściwy Sąd cywilny w Koszalinie.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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