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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 „Zakup i nasadzenie 38 szt. drzew z gat. grab pospolity Carpinus betulus  

'Fastigiata'  na działce o nr ew. 496/3” 
 

Zamówienie stanowi element operacji pn. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego wiatraka w Krasocinie 

realizowanej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" 

w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym 

"Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych 

 

I. Zamawiający 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 2, 29-105 Krasocin, NIP 6562136831;  

REGON 292412800 

email: bartlomiej.robak@wp.pl  

adres strony internetowej Zamawiającego: ospkrasocin.pl  

tel.: 608 579 796;  

Wskazanie osób i numeru telefonu osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcami: 

l.p. imię i nazwisko nr telefonu  kontakty w sprawie 

1 Bartłomiej Robak 608 579 796 sprawy proceduralne 

2 Katarzyna Śliwińska (41) 388 29 24 sprawy merytoryczne 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i nasadzenie 38 szt. drzew z gat. grab pospolity Carpinus 
betulus  'Fastigiata'  Carpinus betulus 'Fastigiata' na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów i 
budynków nr 496/3 w miejscowości Krasocin, Gmina Krasocin, na terenie której znajduje się Wiatrak 
holenderski. 
2. Zakres prac związanych z wykonaniem usługi, o której mowa w ust. 1 obejmuje: zakup i nasadzenie 
38 szt. drzew z gatunku grab pospolity Carpinus betulus 'Fastigiata' pokrój kolumnowy, barwa liści – 
jasnozielona, ciemnozielona, gałęzie od dołu, odstęp między drzewami ok 2m, Miejsce nasadzeń 
wskazuje załączona mapka.  
 
Obwód sadzonek drzew mierzony na wysokości 100cm powinien wynosić od 12 do 14 cm, wysokość 
drzew w przedziale 400cm do 430cm (mierząc od początku pnia). Materiał w postaci sadzonek ma być 
zdrowy, przystosowany do nasadzeń, musi odznaczać się dobrą jakością, prawidłowo uformowaną 
koroną, charakterystyczną dla gatunku, prawidłowo wykształconym systemem korzeniowym, pnie drzew 
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powinny być zdrowe i proste, pozbawione ubytków i pęknięć, sadzonki muszą być wolne od szkodników 
i chorób. Sprzęt niezbędny do wykonania nasadzeń drzew dostarcza Wykonawca na swój koszt. Bryła 
korzeniowa drzewa powinna być odpowiednio zabezpieczona np. w donicy z ziemią lub owinięta 
metalową siatką i jutą (w celu zabezpieczenia korzeni przed wyschnięciem i uszkodzeniami w czasie 
transportu).  
Materiał - drzewa użyte do wykonania zamówienia winny być sadzone z bryłą korzeniową (dla drzew z 
dużą bryłą korzeniową zaleca się, by średnica misy wynosiła minimum 1 m i była dwukrotnie większa od 
średnicy bryły korzeniowe) zaprawione ziemią urodzajną. Każde z drzew powinno być opalikowane poza 
bryła korzeniową (przynajmniej trzema palikami nieimpregnowanymi) i powiązane taśmą do mocowania 
drzew od góry i dołu w sposób uniemożliwiający poruszanie się pnia. Gałęzie drzew powinny być 
powiązane podczas transportu. 
3. Pozostałe obowiązki wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

4) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie  

o ich spełnianiu (oświadczenie w swojej treści zawiera formularz ofertowy). 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji umowy – do 10 tygodni od podpisania umowy 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny: cena oferty – 
100%. 
2. Sposób obliczania kryterium: 

 

cena = 
najniższa cena oferowana (brutto) 

x 100% 
cena ocenianej oferty (brutto) 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny 

ofert.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-mail na adres: bartlomiej.robak@wp.pl  

2. Termin składania i otwarcia ofert: 
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  Termin składania ofert: 24.03.2022r. godz. 10:00 

  Termin otwarcia ofert: 24.03.2022r. godz. 10:05 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy.  

2. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

zapytania. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnioną do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy.  

4. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 

a. Treść oferty jest niezgodna z zapytaniem ofertowym 

b. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu 

c. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym (oświadczenie do wypełnienia stanowi zał. nr 4) 

d. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w 

zapytaniu ofertowym. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 

przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail bartlomiej.robak@wpl.pl  

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wszystkich wykonawców. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest : 

a) wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę; 

b) przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika 

to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów. 

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu dowód 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. 
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XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający przewiduje unieważnienia postępowania w przypadkach: 

a. złożono mniej niż dwie oferty zgodne z zapytaniem; 

b. wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu; 

c. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 
3. Mapa  
4. Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym 
 

Michał Kaczmarek 

Wiceprezes OSP Krasocin 

p.o. Prezesa  


