
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Klub Sportowy „Baza Mrągowo“  
zaprasza do składania ofert na: usługę:  „Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew, uporządkowanie terenu, dokonanie nasadzeń" . 
 
Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) . 
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 
16, poz. 93 z późn. zm.). 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Klub Sportowy „Baza Mrągowo“ z siedziabą: ul. Nadbrzeżna 4, 11-700 Mrągowo 

tel. 515292076; e-mail: kontakt@bazatalty.pl, lider projektu pn. „Modernizacja Ośrodka 

Szkoleniowego Baza Tałty“, realizowanego w Partnerstwie z Polskim Związkiem Żeglarskim 

w Warszawie.    

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

1) Usunięciu  7 drzew rosnących na terenie Ośrodka Szkoleniowego Baza Tałty, Tałty 30 

gmina Mikołajki.  

Działki nr geod. 43 i 42/6 obręb Tałty gmina Mikołajki. Drzewa o gatunkach i rozmiarach 

opisanych poniżej: 

a. -  lipa drobnolistna o obwodzie 170 cm 

b. -  robinia akacjowa o obwodzie 106 cm 

c. -  5 topoli mieszanych o obwodach: 285 cm, 275 cm, 232 cm, 275 cm, 213 cm. 

2) Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron 14 drzew; zabiegi 

pielęgnacyjne należy przeprowadzić zgodnie  zasadami sztuki ogrodniczej. Powinny 

one polegać przede wszystkim na przycięciu gałęzi stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa, a także na przycięciu koron oraz wykonaniu cię prześwietlających - 

odmładzających drzewa, celem zminimalizowania ewentualnych zagrożeń oraz 

poprawy warunków ich kontrolowanego rozrostu. 

3) Wykonaniu nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości, z której wycięte zostaną 

drzewa w ilości 7 drzew o obwodach minimum 10 cm, na wysokości 100 cm pnia. 

Nasadzenia zastępcze należy opalikować 3 palikami o wysokości równej połowy 

drzewa. 

4) Wykonaniu nasadzenia ok. 30 mb krzaków żywopłotu z pospolitych roślin 

krzaczastych  

 

2. Drzewa powinny zostać wycięte do poziomu otaczającego je gruntu (nie mogą 

wystawać i stwarzać zagrożenia w komunikacji). 

 

3. Po wycince drzew oraz pielęgnacji koron drzew, teren należy uporządkować z 

pozyskanych dłużyc i gałęzi w następujący sposób: 

- 5 topoli wraz z konarami pociąć na odcinki odpowiednie do transportu i 

złożyć we skazanym miejscu znajdującym się w pobliżu, 

- lipę drobnolistną oraz robinię akacjową pociąć na kawałki jak drewno 

opałowe i złożyć we wskazanym miejscu 

- usunąć drobne gałęzie i wykarczować drobne okoliczne odrosty. 
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4. W czasie wykonywania prac wycinkowo-porządkowych Wykonawca ponosi wyłączną  

odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wskazanych działkach gminnych, w tym 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

5. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód podczas realizacji zamówienia, oferent 

zobowiązany jest do dokonania napraw i pokrycia wszelkich szkód. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA oraz inne istotne informacje 

1. Termin:  

- wycinka: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 20l7 r. 

- nasadzenia: do 15.04.2017r 

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Do oferty 

należy dołączyć kserokopią uprawnienia co najmniej jednego pilarza oraz 

uprawnienia co najmniej jednej osoby do pracy na wysokościach. 

3. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w 

usuwaniu drzew metodą alpinistyczną.  

 

UWAGA!!! 

Ze względu na usytuowanie drzew na terenie nieprzystosowanym do wjazdu ciężkiego 

sprzętu, należy zastosować metody i techniki usuwania drzew oraz konarów po cięciach 

sanitarnych w sposób uwzgledniający istniejące warunki (zalecana metoda alpinistyczna) 

W składanej ofercie należy dokonać opisu sposobu wykonania usługi. 

   

4. Przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić m. in.: 

- zapewnienie przestrzegania, w miejscach wycinki drzew, zasad BHP oraz 

  bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób znajdujących się w pobliżu 

- wycięcie drzew i uprzątnięcie terenu z dłużyc i gałęzi, 

- zabiegi pielęgnacyjne w obrębie wskazanych koron drzew i uprzątnięcie terenu z 

  gałęzi, 

- nasadzenia, 

- wszelkie inne nieprzewidziane koszty związane z zakresem oferty ponosi Oferent 

5. Oferent musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 

gwarancyjna co najmniej 100 tys. zł. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

kontakt@bazatalty.pl, poczty tradycyjnej,  kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: 

Klub Sportowy „Baza Mrągowo” ul. Nadbrzeżan 4,  11-700 Mrągowo do dnia 10.01.2017 roku 

do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

V. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:  

- cena brutto usługi – 80% 

- deklarowany sposób  wykonania usługi, referencje  - 20% 
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VI. PŁATNOŚĆ 

Opłata za usługę zostanie dokonana po zakończeniu robót i spisaniu protokołu odbiorczego. 

Płatność przelewem na podstawie faktury VAT. 

1) Pierwsza płatność do 2 tygodni po otrzymaniu faktury w wysokości 90% wartości usługi 

wycinki i cięć sanitarnych wykonanych do 28.02.2017r. 

2) Druga płatność do 2 tygodni po otrzymaniu faktury w wysokości pozostałych 10%, po 

dokonaniu nasadzeń w terminie do 15.04.2017r 

 

UWAGI KOŃCOWE:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony 

jest Prezes Klubu Sportowego „Baza Mrągowo” Wojciech Jaszczur-Nowicki tel. 515292076; 

e-mail: kontakt@bazatalty.pl  lub nowiki1958@tlen.pl  

 

Mrągowo 2016.12.27 
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