Tychy, dnia 23 maja 2022 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Śródmieście" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi
pn. „Pokos trawy wraz z jej wywozem i utylizacją, na terenach należących do
zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.”

I.

Zamawiający:
„Śródmieście” Sp. z o.o.
Adres: al. Piłsudskiego 12. 43-100 Tychy
NIP: 646-23-71-001, Regon: 276063392
Tel. +48 32 325 72 11
adres poczty elektronicznej: biuro@srodmiescie.tychy.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia wykonanie pokosu traw wraz z jej wywozem i utylizacją, na
terenach należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o. zgodnie ze „Standardami
koszenia w Tychach w 2022”, wydanymi przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
(Załącznik nr 1) oraz projektem umowy (Załącznik nr 5).
2. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi Załącznik nr 2.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia)
całkowitej powierzchnia terenów objętych zamówieniem w przypadku zmiany właściciela lub
administratora gruntu.
3. Łączna powierzchnia objęta zamówieniem wynosi ~ 53 510,00 m2.
4. Nieruchomości objęte zamówienie zostały oznaczone na mapie orientacyjnej stanowiącej
Załącznik nr 3.
5. Ustala się szacunkowo 2-krotne koszenie – na wezwanie Zamawiającego, wszystkich terenów
w okresie od podpisania umowy do 31.10.2022 r.
6. Czas realizacji pojedynczego pokosu wynosi 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.
7. Wszystkie pozyskane odpady należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699);
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół zawierający informację na temat odpadów
odebranych i wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy. W protokole znajdą się
informacje dotyczące poszczególnych odpadów (odpady zmieszane, biomasa) tj. kod, masa,

odbiorca odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania pozyskanych w ramach
realizacji zadania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest
zobowiązany przechowywać dokumentację i karty odpadów oraz przedłożyć je do wglądu
Zamawiającego na każde jego wezwanie.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi.

III.

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.

Kryteria wyboru oferty i sposób obliczania ceny oferty
1. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 4. Właściwe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
według poniższego wzoru:
C = Cn/Cb*100 gdzie:
C - liczba punktów w kryterium Cena,
Cn - najniższa oferowana cena brutto,
Cb - cena brutto badanej oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji
zamówienia.
4. W toku badań badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V.

Zakres czynności przed złożeniem oferty
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich informacji,
które

mogą

być

konieczne

do

przygotowania

oferty.

Oferent

zgłosi

na

adres

e-mail: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl propozycję terminu wizji min. na 1 dzień przed planowaną
wizją. Możliwe godziny przeprowadzenia wizji 8.30-14.00 w dni robocze. Koszt wizji lokalnej
ponosi Wykonawca. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie powoduje
odrzucenia oferty.

VI.

Termin i miejsce składania ofert
Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/ lub papierowej w zaklejonej kopercie za pośrednictwem poczty bądź

złożona osobiście na adres: „Śródmieście” Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
w terminie do 31 maja 2022 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta pokosy”.
VII.

Informacja o środkach komunikacji i osobach upoważnionych do kontaktu ze strony
Zamawiającego:
Wykonawcy

mogą

komunikować

się

z

Zamawiającym

za

pomocą

e-mail:

filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl bądź pod numerem tel.: 506 289 637.

VIII.

Termin realizacji usługi
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r.

IX.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez
podania przyczyny,
2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3. zmiany zakresu sprzątania wyznaczonego w Zapytaniu,
4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie
postępowanie,
5. przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

X.

Załączniki:
−

Załącznik nr 1 – Standardy koszenia w Tychach w 2022.

−

Załącznik nr 2 – Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem.

−

Załącznik nr 3 – Mapy orientacyjne

−

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

−

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

−

Załącznik nr 6 – Informacja RODO

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. „Śródmieście” Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert,
negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru wraz z wymienionymi w niej załącznikami.

