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ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia Ż9 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zwlacamy się z zap1taniem olertowym na Wykonanie zadania prr.:

Rekultywacja terenów boisk zielonych w miejscowości Mielęcin i Czermin
rvraz z wl konaniem trawnika.

l.
2,

Zamawiający: Gmina Bralin'

u]. Rynek 3' 63_640

Bralin

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówięnia jest wykonanie rekultywacji częściterenów działek połoŻonych
w miejscowościachMielęcin i Czerrnin. stanowiąc1' teren boisk rekreacyjnych i terenow
zielonych należących do Gnriny Bralin.

1) W

miejscowości Mielęcin, na działce nr 485/14 (obręb geodezyjny Weronikopole)

opracowanv proj ekt przewiduje:
a) na porł,ierzch-ri ok. 1350 m2 wykonanie robót zrł,iązanych z załoŻeniem murawy boiska
Spol1owego. a w szczególności zd.jęcie warstw)' darniny'. p]antoWanie. W}'konanie w.arstw}

wegetac nej, wykonanie \\'arst\ry trawiastej i.jej pielęgnac.jil
b) na powierzclmi ok. l575 m2 w1'konanie rekultywacji trawiastego terenu placu zabarł'.
Szczegółowy zakes prac Zawarty jeSt w kosztorysie ofer1owym i projekcie wykonawczym
- w załączeniu _ w Zakesie: murawa boiska spońowego i rekult),wacja terenu zieloneqo.
(Uwaga' Zarnówienie nie obejmuje robót przygotowawczych, rozbiórkowych' wyciŃi drzew'
utwardzenia terenu drogi wewnętrznej _ roboty zostały wykonane wiosna 2017 r.)' Zamarł ia.iąc1'
Zwlaca uwagę na koniecZnośó dochowania wynrogów i paran]etrów wskazanych w pro.jekcie'

2) W miejscowości Czermin'

na działkach nr 189, 190 przen'iduje się na powierzchr-ri ok.2240
wykonanie
m2
robót związanych z załoŻeniem murawy boiska, a w zdjęcie warstwy daminy'
plantowanie. r.r'ykonanie warstwy wegetacyjnej o gr. ok. 4 cm, wykonanie warstwy trawiastej i.je.j
pielęgnacji' Wymagana po wizji lokalnej kalkuiac.ja r.vłasna. Do zap1'tania dołączono kosztorys
oflefiow1' .'uproszczonv'' sporządzony pr'zez zamalviającego.

3.

Termiąv realizacji zamórr ienia:

l5_ 1 l -2017 - termin Zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego'

4'

Kryterium oc€nY ofert:

Cena 100'

5.

Istotne warunki zamówienia:

l. o

udzielenie zamówięnia mogą starać się podmioty mogące wykazać się wykonaniem
minimum dwóch zadań polegających na kompleksowym wykonaniu trawników o

powierzchni Ćo najmniej 1000m2 każde lub wykonaniem minimum 2 boisk do pilki
nożnej o naturalnej nawierzchni trawiastej sianej lub z wykorzystaniem trawy w rolkach

_ do of'erry nalezy dołączyc listę dotychczasowych realizacji wraz z referencjami'
Ż. Zaleca się oby oferent przed złoŻeniem ofert1' osobiście zapoznał się z terenem robót'

3. Ustalone wynagro<lzenie będzie rł1'nagrodzeniem ryczałtowym. Przewiduje się. Że 7 50ń
rł1,nagrodzenia wypłacone zostanie po rvykonaniu i pozytywnym odbiorze przez
Zamawiającego całego zadania. natomiast 25oń po zakończeniu zabiegów pielęgnac,vjn5lch
obejmujących zlecenie.
,1. Na w1,konane roboty Wykonawca udzieli l8 miesięcznej gwarancji' Gwarancja obejmuje
przyjęcie się i utrzymanie nawierzchni trawiastej na całej powierzchni zrekultywowanych
terenów

6.

Sposób przygotolł'ania oferĘ:

7.

Miejsce zlożenia oferĘ'

ot'ertę sporządzió nalezy na załączonym druku ,'oFE'RTA" (Załącznik Nr 1). Do o1'erty
dołączyćlistę dotychczasowych realizacji wraz z referencjami'
ofeńęsporzadzicnalez,vwjęz;'kupolskim.wformiepisemnej.namaszynie'komputerze.lub
odręcznie nieścieraln1'nr atlamenten] lub długopisem, oferta winna byó podpisana przez osobę
upowaŻnioną. W przypadku składania ofert.v rv siedzibre zallawiającego lub pocztą na kopercie
naleŹy umieścićnapis: ,,Zapytanie ofertowe - rekulĘwacja boisk w gminie Bralin
osobiścieu Zamawiającego lub pocztą w karrcelarii Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3. ói]-640
Bralin. Iub pocztą elektrorriczną na adres gnl ina|a]bralin 'p!, faksem pod nr (62) 78 1120Ż'

8.

Termin złożenia oferĘ:

ofefię złożyc rraleŻy do dnia l9_09-2016 do godz' 12:00.

9.

Zanrawiający dopuszcza l nlełepuszeza przeprowadzenie negocjacji z wykonalvcanri. W
szczególności negocjacje mogą dotyczyc zabiegów pielęgnacyjnych zrekultywowanych
terenó\ł.

10. Zamawiający Zastrzega moŻliwośćuniewaŻnienia postępowania w kaŻdym wypadku bez
podania przyczyn.

ll.

Za|ączone dokumenty:

l.
2.
3.
4.

a) Projekt wykonawczy. b) kosztorys olertowy rekultywacjiw Mielęcinie (szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia).
Kosztorys ofertowy'.uproszczony''

sporządzony przez zamarłiającego.

Mapkalokalizacyjna.
Wzór ofertv.

12. Ewełłtualnych wyjaśnień w przedmiocie zamówienia udziela: Artur Wójcik, 62 78 11 230'
ó2 78 l1 229. e-maiI:ąr!u.u!.j!t'Źl'lrąL'!!'

