Strzęlce Op., dnia 24.07.ż0I8r.
DPS.1954.ZP.233.2018

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dziaŁa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaptasza do złożeniaofert na realizację zadania, którego wartoŚĆ nie
prze|<racza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. G.DzU z 20l7r.Poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac na terenie parku w Srymiszowie
ul. Strzelecka 2 (dz. nr: 84412i844l3),polegających na wycince |ącznie 109 szt
drzew suchych, zamierających i stwarzających zagrożenie, frezowanie pni - karp
po ściętych1,09szt drzewach oraz pielęgnacji łącznie t21, szt drzew polegającej na
wykonaniu cięć sanitarnych i redukcyjnych oraz założeniu wiązań zgodnie z
posiadaną dokumentacją".

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac na terenie parku w Szymiszowie (dz.
nr:84412i}44l3),polegających na wycince łącznie 109 szt drzęw suchych,
zamierĄących i stwarzających zagrożenie, frezowanie pni - karp - po ściętych 109szt
drzewach oraz pielęgnacji łącznie IżI szt dtzew polegającej na wykonaniu cięć
sanitamych i redukcyjnych oraz założeniuwiązań zgodnie z posiadaną dokumentacją"

na zasadach:
Zakręs prac skJada się z ttzech zadań:
1. wycinka 109szt drzęw suchych, zamierających i stwarzających zagrożenie zgodnie z wykazem drzew do usunięcia,
2. fręzowanie pni - karp - po ściętych 109szt drzewach z zadania nr 1,
3. pielęgnacji I21sń drzew polegającej na wykonaniu cięć sanitarnych i
redukcyjnych oraz założeniuwiązń - zgodnie z wykazem drzęw do pielęgnacji.
1.Informujemy, że teren parku w Szymiszowie wpisany jest do rejestru zabytków woj.
opolskiego pod nr 185/88. Lokalizacja drzew wg mapy (mapa do wglądu w
administracji DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8) i obwody drzew wg dokumentacji z
przeprowadzonej inwentaryzacji drzew w parku zgodnie z wkazem stanowiącym
zńącznikiem do zapytania.
2.1Jzyskaliśmy wymagane dla takiej wyciŃi pozwolenie konserwatorskie, które zawiera
określenie następującego warunku:
a) wykonania prac poza okresem lęgowym ptaków,
b) osoba kierująca pracami musi spełniaó wymagania określone w art. 37 b ustawy o
ochronie zabfków - należy przedstawió kserokopię uprawnień - załączntk rlr 4.
c) niezwłocznęgo zawiadomienia wojewódzkiego konsęrwatora zabytków o wszelkich
zagrożentach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu dzińń.

warunki do realizacii wykonania wvcinki, frezowania
parku:

i

pielęgnacii drzew w

1.W trakcie wykonywania wycinki i cięć sanitamych wykonawca zobowiązuje się
dokonywać na bieżąco, w sposób zapevłniapcy bezpieczeństwo mieszkańców Domu w
Szymiszowie i jego personelu, cięó pni, konarów i gałęzi na odciŃi dogodne do
transportu,i składowania, przy zachowaniu długościtych odcinków od 0,5m do 1m.
2.Pocięte odcinki, o których mowa w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest złożyó na
terenie parku, w miejscu lub miejscach wskazanych pTzęz zamawiającego.
3.Gałęzie, które nie nadĄą się do składowania lub wykorzystania na cele opałowe
wykonawca zobowiązany jest rozdrobnió i zutylizowaó poprzez zrębkowanie rębakiem.

pni o duzej średnicy.
5" Frezowanie pni- należy pozostawić równo z istniejącym terenem, nie mogą

4. Pocięcie

wystawaó.
6. IJzupełnieniu ziemi

w miejscu pni wg

potrzeb.

7. Rozdrobnienie i usunięcie z naszego terenu cieŃich gńęzi.
8. Uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy wycince.
9. Ochrona przed uszkodzeniami sąsiadujących elementów (kolizja z pozostałymi
drzewami, nawierzchnie, ogrodzenie, budyŃi, altany).
I0. Zabezpięczenie terenu prac, odpowiedzialnośc za wszelkie szkody podczas
wykonywanych prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa.
1l.Składowanię drewna we wskazarLym miejscu.
I2. Zabezpieczenie miejsc po cięciu (rany) odpowiednim preparatem.
13. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realżacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2018r.
Informacie dodatkowe:
Żalęca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac w parku w DPS filia
Szymiszow ul. Strzelecka 2 i jego otoczenia, a takżę zdobył na swoją własną
odpowiedzialnośći ryzyko, wszelkie dodatkowę informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oTaz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Kontakt Renata Długosz
te|.77146I-34-80 wew. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 DPS
Strzelce Op. ul. Strażacka 8

Krvterium ocenv ofert: - cena 1007o
Oferta powinna zawieraó następujące dokumenty:
i. Druk - formularz oferty,
Z.Zńącznik nr 1, załącznik nr 2 i zńącznik nr 3.
3. Osoba kierującapracami musi spełniaó wymagania określone w art. 37 b ustawy o
ochronie zabytków - należy przedstawió kserokopię uprawniefi-zał,ącznik nr 4.
4. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalnościgospodarczej - zńącznik nr 5.

oświadczam,iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzartie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne d|a realizacji powyższego zadania.

wszelkiclr informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznYch tę1.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strazacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi (ł)dps,strzelceop.p1
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz - inspektor ds. BHP i P.Poż
tęl. 77l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strżacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: bhpć,g)dps.strzelceop.pl
Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2018r. do godz. 1500
oferty na|eży złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strżacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.
załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2.Wykaz drzew do usunięcia
3.
4.

Wykaz drzew do pielęgnacji
Projekt umowy.

Otrzymują:
1. x tablica ogłoszeń
2. x strona internętowa
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