
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska.

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail: jolanta.klimek@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy ul. Jana Pawła II
i ul. Spokojnej w Staszowie.”

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje m.in.: prace przygotowawcze i porządkowe polegające na
uprzątnięciu terenu, karczowaniu krzewów i wycince drzew w ilości 38 szt. –  2 900 m2, roboty
ziemne polegające na niwelacji terenu, nawiezieniu ziemi pod drzewa, krzewy i trawę - 120 m³,
sadzenie drzew - 47 szt., sadzenie krzewów: żywopłoty z materiałem - 332 szt., sadzenie krzewów:
rabaty  wieloletnie  -  286  szt.,  założenie  trawników  z  siewu  z  materiałem  –  1920  m2,
ściółkowanie/korowanie z materiałem – 455 m2.

Sadzonki oraz materiały niezbędne do realizacji  zamówienia:
- sadzonki drzew (Robinia akacjowa -Robinia pseudoacacja ‘Umbraculifera’ – 10 szt., wys. min.
200 cm, obwód min. 10 cm, Grab pospolity/Carpinus betulus – 2 szt., wys. min. 200 cm, obwód
min. 10 cm, Jarząb mączny/Sorbus aria 'Magnifica' – 3 szt.,  wys. min. 250 cm, obwód min. 12 cm,
Wiśnia piłkowana/Prunus serrulata 'Royal Burgundy'– 8 szt., wys. min. 180 cm, obwód min. 6 cm,
Brzoza  brodawkowata/Betula  pendula  –  3  szt.,  wys.  min.  200  cm,  obwód  min.  8  cm,  Głóg
pośredni/Crataegus x media 'Paul's Scarlet' - 21 szt., wys. min. 250 cm, obwód min. 8 cm) - 47 szt. 

-  sadzonki krzewów (Pięciornik krzewiasty/Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' – 22 szt. o wys.
min. 30 cm, Irga pozioma/Cotoneaster horizontalis – 90 szt. (30m2), o wys. min. 20 cm, Tawuła
gęstokwiatowa/Spiraea  densiflora  –  50  szt.  o  wys.  min.  30  cm,  Śnieguliczka
Doorenbosa/Symphoricarpos doorenboosii 'White Hedge' – 36 szt. o wys. min. 40 cm, Pięciornik
krzewiasty/Potentilla  fruticosa  'Abbotswood' –  51  szt.,  o  wys.  min.  30  cm,  Berberys
Thunberga/Berberis thunbergii 'Erecta' – 37 szt.) - 286 szt.
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- sadzonki żywopłotowe (materiał kopany) – Grab pospolity/Carpinus betulus o wys. min 60 cm -
332 szt. 
- nasiona traw (ok. 1920 m²) - 38 kg
- ziemia do zaprawiania dołów pod drzewa i krzewy - 110 m³
- ziemia pod nawierzchnię trawiastą - 10 m³
- pale do zabezpieczania drzew o wys. min. 200 cm - 141 szt. 
- listwy do pali o wys. min. 50 cm - 141 szt.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 11 lub telefonicznie pod
numerem tel. 158648322
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Jolanta Klimek - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Jarosław Glibowski - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 6 listopada 2017 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana
jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul.  Opatowska 31,  sekretariat  -  pokój  104 osobiście,  pocztą  lub przesłać  faksem na nr  (015) 864-32-61
w terminie do dnia 22 SIERPNIA 2017 roku do godz. 1200 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania oferty.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego
ofertę wybrano.

 Staszów, dn. 10 sierpnia 2017 r.        Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
              Leszek Kopeć
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