Wrocław, 19.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja EkoRozwoju z siedzibą
We Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25 A,C
zaprasza do złożenia oferty na:
dostawę sadzonek i modelowe posadzenie drzew na terenie 3 gmin w woj. dolnośląskim
w związku z realizacją projektu
„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy
ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and
ecological corridors”
nr LIFE 11 INF/PL/467, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
I.
Na zamówienie składa się:
Zadanie:
1. Zadanie obejmuje dostawę i posadzenie drzew w liczbie 210 po 70 sztuk we wskazanych miejscach na
terenie gmin w województwie dolnośląskim:
a) Bystrzyca Kłodzka
b) Prusice
c) Strzelin
Szczegóły realizacji zadania:
Szczegółowa lokalizacja, ilość drzew, rozstaw oraz dobór gatunku na danym odcinku nasadzeń zostaną
wskazane przez współpracownika terenowego Zamawiającego w porozumieniu z zarządcą danego terenu.
II.

Wymagania ogólne:

1. Wymagania dotyczące sadzonek drzew:
a) Bystrzyca Kłodzka
 40 sztuk: Jabłoń antonówka, sadzonki 2-letnie, szczepione
 30 sadzonek Pa x2, w tym następujące liczby o wymienionym obwodzie pnia na wysokości 1m
od poziomu gruntu:
 20 sztuk: Lipa drobnolistna, obwód pnia na wysokości 1 m: 10-12 cm (goły korzeń lub
bryłka lub kontener)
 10 sztuk: Dąb szypułkowy, obwód pnia na wysokości 1 m: 8-10 cm (goły korzeń lub
bryłka lub kontener)
b) Prusice
 70 sadzonek Pa x2, w tym następujące liczby o wymienionym obwodzie pnia na wysokości 1m
od poziomu gruntu:
 10 sztuk: Lipa drobnolistna, obwód pnia na wysokości 1 m: 10-12 cm (goły korzeń lub
bryłka lub kontener)
 15 sztuk: Buk pospolity czerwony, obwód pnia na wysokości 1 m: 8-10 cm (goły
korzeń lub bryłka lub kontener)
 5 sztuk: Dąb szypułkowy, obwód pnia na wysokości 1 m: 8-10 cm (goły korzeń lub
bryłka lub kontener)
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 40 sztuk: klon pospolity, obwód pnia na wysokości 1 m: 10-12 cm (goły korzeń lub
bryłka lub kontener)
c)

Strzelin
 70 sadzonek Pa x2, w tym następujące liczby o wymienionym obwodzie pnia na wysokości 1m
od poziomu gruntu:
 70 sztuk: Lipa drobnolistna, obwód pnia na wysokości 1 m: 10-12 cm (goły korzeń lub
bryłka lub kontener)

Sadzonki powinny spełniać wymagania zawarte w OST D-09-01-01 zieleń drogowa punkt 2.4.1.
Nasiona, z których wyhodowane zostały stosowane sadzonki, powinny pochodzić z obszaru Polski. Pochodzenie
materiału musi być udokumentowane załączonym do oferty świadectwem pochodzenia przedmiotu dostawy
lub oświadczeniem oferenta o pochodzeniu przedmiotu dostawy. Materiał szkółkarski musi być czysty
odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe,
zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku
pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy
pniem, koroną i bryłą korzeniową lub korzeniem. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był
regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata (nie dotyczy odmian owocowych).
Materiał musi posiadać następujące cechy:
 pączek szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany i nieuszkodzony,
 przyrost ostatniego roku wyraźnie i prosto przedłuża przewodnik,
 przewodnik dość prosty (strzałka ugięcia do 5 cm/1m),
 pędy boczne korony drzewa równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez
cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku,
 starsze blizny na przewodniku dobrze zarośnięte,
 bryłka korzeniowa o średnicy min. 50cm, ze zwartym korzeniem (szkółkowanym), dobrze przerośnięta
korzeniami z włośnikami, zabezpieczona jutą, bez luźnej ziemi lub w kontenerze z wyraźnie
przerośniętym korzeniem
 system korzeniowy roślin z gołym korzeniem musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do
wieku rośliny i sposobu uprawy, z dużą ilością włośników bez uszkodzeń mechanicznych, zmian
chorobowych i śladów żerowania szkodników, z zabliźnionymi ranami po szkółkowaniu, żelowany
przed transportem,
 niedopuszczalne rozwidlenia V-kształtne,
 niedopuszczalne świeże cięcia korygujące,
 niedopuszczalne uszkodzenia mechaniczne kory i przesuszone korzenie,
 sadzonki na czas transportu należy zabezpieczyć przed przesuszeniem.
2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew:
 dołki pod drzewa o głębokości 0,7 m i średnicy 0,7 m,
 korzenie złamane i uszkodzone przed sadzeniem należy usunąć,
 w przypadku sadzenia z odkrytym korzeniem dołki zaprawić ziemią urodzajną min. 3 klasy bonitacyjnej
w ilości 10 litrów na drzewko (za wyjątkiem miejsc, gdzie gleba jest wysokiej jakości),
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na głębokości takiej jak rosła w szkółce,
 w przypadku sadzenia z odkrytym korzeniem korzenie drzew zasypywać sypką ziemią urodzajną, wolną
od chwastów, kamieni i kłączy, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę o średnicy 80 cm i
podlać 10l wody,
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przed lub po sadzeniu wbić w dno dołu dwa drewniane paliki zapewniające stabilność posadzonemu
drzewu, w przypadku bryłki paliki wbić pod odpowiednim kątem,
drzewa należy przywiązać taśmą do palików tuż pod koroną,
długość palików musi wynosić min. 2,00 m (wbite na głębokość min. 40 cm), średnica palików – min. 6
cm,
sadzonki należy zabezpieczyć osłonkami przed zgryzaniem przez zwierzynę płową.

Wymagane jest ściółkowanie posadzonych drzew ściółką organiczną np. kora, zrąbki przez cały okres gwarancji.
3. Pielęgnacja:
W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do pielęgnowania nasadzeń zgodnie z wymaganiami
gwarancyjnymi określonymi poniżej.
4. Okres gwarancji i jej zakres:
Gwarancja obowiązuje przez 1 rok dla posadzonych w określonych lokalizacjach drzew od daty dokonania
odbioru sadzenia drzew.
Wykonawca jest zobligowany:
 dwa razy do roku dokonać przeglądów stanu nasadzeń i dokonać uzupełnień braków ilościowych i
jakościowych (zgodnie z parametrami zamówienia) w terminie do 15 listopada oraz do 30 kwietnia.
 w terminie do 30 listopada oraz do 15 maja Wykonawca ma dostarczać Zamawiającemu oraz zarządcy
terenu sprawozdanie ze zrealizowanych zobowiązań gwarancyjnych, zawierające informacje o
stwierdzonych brakach oraz wykonanych pracach,
 uzupełniać braki ilościowe i jakościowe w okresie gwarancji,
 wymieniać brakujące, obumarłe i uszkodzone drzewka,
 wymieniać lub uzupełniać zniszczone lub brakujące paliki, wiązadła i osłony,
 utrzymywać właściwą pozycję drzew, palików, wiązadeł i osłon,
 przycinać chore i złamane gałęzie,
 usuwać odrosty przykorzeniowe,
 uzupełniać ściółkę i utrzymać misę korzeniową oraz usuwać chwasty,
 podlewać w okresach zagrożenia suszą,
 odpowiednio formować koronę drzewa (zwartą, przewodnikową, właściwą dla prawidłowo
prowadzonych drzew przydrożnych).
Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w zakresie zobowiązań gwarancyjnych przejmą na mocy umów z
Zamawiającym zarządcy terenów, na których zostały posadzone drzewa.
III.
Czas trwania zamówienia i terminy wykonania:
Zlecone prace muszą być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r. (W razie warunków pogodowych
uniemożliwiających sadzenie w danym okresie, czas sadzenia może być wydłużony za zgodą zamawiającego do
30 kwietnia 2015 r.) w okresach właściwym dla sadzenia drzew, przy właściwych warunkach pogodowych,
unikając upalnych i suchych dni.
IV.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż w ofercie należy złożyć ofertę na zakres wszystkich czynności w każdej
gminie wchodzących w zakres zamówienia. Dopuszczalne jest składanie ofert cząstkowych dla
poszczególnych gmin.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych dla poszczególnych gmin.
3. Zamawiający informuje, iż może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania ofertowego
o ile wpłynie jedna ważna oferta.
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4. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o tym fakcie składających oferty,
zamieszczając informację na stronie internetowej Zamawiającego oraz prześle do nich informację
pocztą elektroniczną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonej procedury w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy a Zamawiający
podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
6. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony, uwzględniający czas jej
trwania.

V.

Sposób rozliczania:
 Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę
faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
 Podstawę wystawienia stosowanego dokumentu finansowego faktury/rachunku stanowić będzie
protokół odbioru danej części zamówienia, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony, potwierdzający
właściwe wypełnianie obowiązków Wykonawcy, wynikających z przedmiotu zamówienia – umowy.
 Wykonawca wystawia rachunek/fakturę w złotówkach na każdą część (tzn. osobny rachunek/faktura
na każdą z gmin) realizowanego przez siebie zamówienia. Rachunki/faktury będą wystawiane w
złotówkach przeliczanych po kursie EBC z pierwszego dnia roku kalendarzowego w którym wystawiany
jest dany rachunek (pierwszy kurs w danym roku).

VI.
Oferta, wg wzoru w załączniku - powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko bądź nazwę Wykonawcy
2. Adres wykonawcy i telefon kontaktowy
3. Cennik dla każdej gminy, wg wzoru:
Zadanie:
a) woj. dolnośląskie: Bystrzyca Kłodzka,
Całkowity koszt realizacji zamówienia obciążająca zamawiającego..............................................EURO
Całkowity koszt realizacji zamówienia obciążająca zamawiającego (słownie)
………………………………………………………………………………………….......................................................... EURO
b) woj. dolnośląskie: Prusice,
Całkowity koszt realizacji zamówienia obciążająca zamawiającego..............................................EURO
Całkowity koszt realizacji zamówienia obciążająca zamawiającego (słownie)
………………………………………………………………………………………….......................................................... EURO
c) woj. dolnośląskie: Strzelin,
Całkowity koszt realizacji zamówienia obciążająca zamawiającego..............................................EURO
Całkowity koszt realizacji zamówienia obciążająca zamawiającego (słownie)
………………………………………………………………………………………….......................................................... EURO
4. Oświadczenia:
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- o zaakceptowaniu terminu płatności: do 30 dni od daty przedstawienia rachunku bądź faktury za
zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
- o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń wymagań zawartych w jej
treści.
- o posiadaniu niezbędnego doświadczenia do prawidłowego wykonania zlecenia.
- o tym, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty obciążające Zamawiającego, tj. cena uwzględniająca
wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez Zamawiającego, tj. m.in. koszty
wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o przetargu,
dodatkowe koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty kosztów ZUS, FP i FGŚP, podatku dochodowego,
VAT.
- o wszczęciu lub nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.
5. W przypadku jeśli oferta jest składana przez osobę fizyczną – oświadczenia niezbędne do wyliczenia
całkowitego kosztu udzielenia zlecenia, wg specyfikacji w załączonym formularzu oferty.
6. Oferty składane przez wykonawców na skutek skierowania do nich zapytań, mogą być przesyłane pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej.
VII.
Umowa i dopuszczalność zmian w umowie:
1. Zakres oraz/lub wartość zamówienia, co do zasady, nie może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy, a treść
umowy z Wykonawca będzie odpowiadać treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. W przypadku zmiany u Zamawiającego Procedury dokonywania zamówień finansowanych ze środków
publicznych np. progów kwotowych, terminów płatności, okresu trwania umowy w szczególności jej
wydłużenia.
3. Zakres oraz/lub wartość zamówienia określona w umowie, może ulec zmianie w sytuacji zaistnienia
szczególnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy z Wykonawcą.
Jednakże w każdym przypadku wynagrodzenie należne z tego tytułu Wykonawcy nie przekroczy
wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie Wykonawcy.
4. Pozostałe postanowienia umowy, w szczególności termin realizacji przedmiotu umowy może ulegać
zmianom, w szczególności w przypadku aneksowania umowy z podmiotami finansującymi Zamawiającego
w ramach projektu oraz z innych powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie podpisania
umowy.
VIII.
Wybór oferty:
1. Dokonując wyboru oferty, która będzie ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego, uwzględnia się zasadę,
zgodnie z którą dokonywanie wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów w stosunku do planowanych nakładów.
2. Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi przez niego w zapytaniu
ofertowym skierowanym do wykonawców.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą uważa
się ofertę z najniższą ceną, obliczoną w sposób prawidłowy tj. uwzględniający status oferenta oraz
uwzględniający wszystkie koszty obciążające Zamawiającego, do których Wykonawca sam nie jest
zobowiązany lub od których jest zwolniony.
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych, przy
czym oferty dodatkowe nie mogą mieć cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wezwanie do
złożenia ofert dodatkowych może być powtarzane do osiągnięcia skutku tj. możliwości wyboru oferty z
najniższą ceną.
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5.

Zamawiający może wystąpić do Oferenta o stosowne wyjaśnienia/uzupełnienia w razie wątpliwości co do
treści składanych ofert, w tym również wątpliwości dotyczących ceny.
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wątpliwości
dotyczących treści złożonej oferty, w tym również wątpliwości dotyczących ceny.

6.

IX.
1.
2.
3.
4.

Złożenie oferty:
Oferta oraz wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.
Oferta winna być sporządzona języku polskim.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian i uzupełnień w ofertach złożonych.
Ofertę można przesłać na:
adres e-mailowy: kwitkos@fer.org.pl
faks: 713430849, 713445948, 713436035
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.11.2014r. do godz.15.00

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. +48 534995087 w godz.9.00 – 17.00.
W załączeniu:
Załącznik 1. Formularz oferty.
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