Jelenia Góra, dnia 15 października 2015 r.
BZP.272.2.7.2015
ROZEZNANIE CENOWE
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego do kwoty 10.000 euro – zaprasza do
składania ofert cenowych na realizację zadania pn.:
„Wykaszanie traw oraz wycinanie samosiejek na działkach gruntowych Skarbu Państwa
usytuowanych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług:
a) wykoszenie traw wysokich wraz z wycięciem samosiejek o średnicy do 2 cm na
powierzchni 19.000 m² niŜej wymienionych działek gruntowych stanowiących
własność Skarbu Państwa:
•
Szklarska Poręba, ul. Piastowska 16, działka nr 230, powierzchnia do wykoszenia
1.000 m² z pow. całkowitej 2.129 m²;
•
Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 27, działka nr 1164/2, powierzchnia do
wykoszenia 2.000 m² z pow. całkowitej 2.955 m²;
•
Sosnówka, ul. Czerwona Dolina 11, działka nr 472 i 474, powierzchnia do
wykoszenia 1.000 m² z pow. całkowitej 8.500 m²;
•
Karpacz, ul. Nad Łomnicą 14, działka nr 316/4, powierzchnia do wykoszenia
3.000 m² z pow. całkowitej 4.796 m²;
•
Antoniów 30 gmina Stara Kamienica, działki nr 357/3, 357/5, 357/6, 357/7,
powierzchnia do wykoszenia 2.000 m² z pow. całkowitej 6.035 m²;
•
Szklarska Poręba, ul. Górna 21, działka nr 97/2, powierzchnia do wykoszenia
1.500 m² z pow. całkowitej 2.937 m²;
•
Szklarska Poręba, ul. 1 Maja, działka nr 6/3, powierzchnia do wykoszenia 500 m²
z pow. całkowitej 996 m²;
•
Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja działka nr 126/1, powierzchnia do wykoszenia
3.000 m² z pow. całkowitej 5.418 m²;
•
Kowary - Krzaczyna, ul. Główna, działki nr 104/9, 104/11, 104/14, 104/15,
104/16, 104/19, 104/17, powierzchnia do wykoszenia 5.000 m² z pow. całkowitej
8.402 m².
b) wycięcie samosiejek o średnicy ponad 2 cm na powierzchni 500 m² niŜej
wymienionych działek gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa:
•
Szklarska Poręba, ul. Górna 21, działka nr 97/2, pow. 200 m²;
•
Kowary - Krzaczyna, ul. Główna, działki nr 104/9, 104/11, 104/14, 104/15,
104/16, 104/19, 104/17, pow. 300 m².
2) Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ uporządkowanie terenu po przeprowadzonym
wycięciu samosiejek o średnicy powyŜej 2 cm – poprzez złoŜenie ich w jednym miejscu na
terenie działki gruntowej, w obrębie której przeprowadzona zostanie wycinka.
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3)
4)
5)
6)

7)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt umowy (Załącznik Nr 2 do
Rozeznania cenowego).
UŜytkowane przy realizacji usługi sprzęt, urządzenia i narzędzia muszą spełniać
obowiązujące wymagania w zakresie bhp.
Wykonawca usługi odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom
trzecim przy realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji danego zakresu rzeczowego zamówienia na
podstawie telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający
telefonicznie uzgodni z wykonawcą termin realizacji danej usługi na terenie wskazanej
działki. W ustalonym miedzy stronami terminie i miejscu Zamawiający przekaŜe wykonawcy
teren podlegający wykoszeniu traw wysokich i/lub wycięciu samosiejek. KaŜdorazowo
przekazanie terenu wykonywania prac będzie dokonywane bezpośrednio przez
przedstawiciela Zamawiającego na miejscu realizacji usługi.
Termin realizacji (całości) zamówienia – do dnia 16 listopada 2015 r.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru: NAJNIśSZA
CENA
Zamawiający dokona porównania ofert przy zastosowaniu następującego wzoru:

( Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % = K
gdzie oznacza:
K
– liczbę punktów z kryterium NAJNIśSZA CENA,
Cmin.
– najniŜszą cenę z przedstawionych ofert,
Cb
– cenę oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów za kryterium NAJNIśSZA CENA – 100 pkt.
3. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
Cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego) jest ceną ryczałtową
brutto. W cenę naleŜy wliczyć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia
(w tym w szczególności: koszt organizacji pracy, robociznę, koszty eksploatacji uŜytkowanego
sprzętu, transport, ubezpieczenie).
Zasady sporządzenia ceny określone zostały w Formularzu ofertowym.
4. Miejsce i termin złoŜenia oferty cenowej:
Ofertę wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w terminie do godz. 11:00 w dniu 21 października
2015 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – w zaklejonej kopercie w siedzibie
Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – Biuro Zamówień Publicznych, ul.
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, I piętro, pokój nr 15). Oferty, które wpłyną po
wskazanym powyŜej terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Do oferty naleŜy załączyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej – jeŜeli przepisy prawa wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wydział prowadzący sprawę – Biuro Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
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Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
1) Urszula Kasica – p.o. dyrektora Biura Zamówień Publicznych, tel. kontaktowy:
(75) 64 73 103,
2) Marek Marczewski – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami, tel. kontaktowy: (75) 64 73 267.
6. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym i Oferentem,
którego oferta będzie najkorzystniejsza).
Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego.
7. Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Projekt umowy

Rozeznanie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015_r_-_zamowienia_do_30000_euro.html
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2015&mc=10
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