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ZAPROSZENIE 
OD SKŁADANIA OFERT 

 
Wójt Gminy w Kobiórze, w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).niniejszym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania: 

 
„Wykaszanie mechaniczne i mulczowanie zielonych terenów publicznych Gminy Kobiór  

w 2018 roku” 
 
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie następującego zadania:  

 Wykaszanie terenów zielonych i rekreacyjnych kosiarką samozbierającą (np. Amazone) w ilości 2 – 5 razy 

w sezonie, wraz z odwozem skoszonej trawy na miejsce wyznaczone przez zamawiającego, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, o powierzchni ok. 4,6ha 

 Mulczowanie trawy kosiarką bijakową (np. Votex) w ilości 2 – 4 razy w sezonie, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, o powierzchni ok. 1,6ha 

 Mulczowanie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową (np. Votex) w ilości 3 razy w sezonie, zgodnie z 

ustalonym harmonogramem, o powierzchni ok. 2,3ha  

Łączna powierzchnia do wykaszania: ok. 8,5 ha 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych 

postawieniach umowy – stanowiących załącznik nr 3 do zaproszenia. Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji 

w terenie.  

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

Oczekiwany termin  świadczenia usług objętych zakresem umowy: od dnia 14 maja 2018r. do 15 listopada 2018r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

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

1) Złożą w niżej określonym terminie ofertę sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zaproszenia, zawierającą ceny jednostkowe za realizację przedmiotowych usług, wyrażone 

w PLN wraz z wymaganymi załącznikami. (Ceny jednostkowe winny być wyliczone z narzutami i muszą 

obejmować wszystkie koszty niezbędne dla wykonania robót w wymaganej jakości i w wymaganym 

terminie.)  

 

2) Złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 

stanowiącym załącznik nr 2, 

 



3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca złoży opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł 

(w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy dokonania opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą 

potwierdzać dokonanie wpłaty). 

 

4. Kryteria oceny oferty:  100% cena  

 

5. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

a) Ofertę należy sporządzić dokładnie wg załączonego formularza ofertowego lub na nim (zał. nr 1 ) wraz z 

oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2), opłaconą polisą 

ubezpieczeniową oraz załączyć zaparafowany wzór umowy (zał. nr 3)  

b) Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową, podpisem oferenta, oraz zawierać datę sporządzenia.  

c) Oferta winna być  w zamkniętej kopercie z opisem: 

 

OFERTA 
na wykonanie zadania pn.:  

„Wykaszanie mechaniczne i mulczowanie zielonych terenów publicznych Gminy Kobiór 
w 2018 roku”  (nr sprawy GK. 7021.2.07.2018) 

 
oraz nazwą oferenta, powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór w terminie do dnia 
27.04.2018r.  do godz. 10.00. 

 
d) Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobiór – 

www.bip.kobior.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych tutejszego Urzędu.  

 Wykonawca, którego zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie  powiadomiony pisemnie lub drogą 

elektroniczną i zaproszony do rokowań szczegółowych warunków umowy.  

 Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy 

w każdym czasie bez podania przyczyny.  

 

 

W załączeniu:  
 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  
 Załącznik nr 2 - oświadczenia  
 Załącznik nr 3 - wzór umowy 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 


