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Miasto Szczecinek, Referat Ochrony Środowiska przeprowadzając postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia  
21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek w związku  

z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do 

złożenia oferty. 
 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 

330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, e-mail: 
urzad@um.szczecinek.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie części lasku komunalnego w Szczecinku w zakresie :  

Zakres wykonania prac obejmuje obszar 4 ha ( z wyłączeniem usunięcia 97 drzew)– zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu : 

1. Usunięcie 97 drzew (obumarłe, złomy, wywroty) wraz z uporządkowaniem terenu i 

wywiezieniem drewna do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Drzewa o 

obwodach 30 – 50 cm - 15 szt., drzewa o obwodach 51-100 cm - 55 szt., drzewa 

powyżej 100 cm – 27 szt. Drzewa zostaną wyznaczone w terenie z wykonawcą i 

zamawiającym zgodnie z planem inwentaryzacji drzewostanu. 

2. Usunięcie podszytu wraz z odchwaszczeniem i odnowieniem istniejących alejek 

objętych opracowaniem wraz z wyrównaniem krawędzi zgodnie z załączonym 

projektem zagospodarowania terenu oraz wykonanie na istniejących alejkach 

placyków pod ławki, kosze i nowe nasadzenia. Powierzchnia 3 ha. 

3. Zamontowanie na drzewach 10szt. budek lęgowych dla ptaków Typ A1 o wymiarach 

szerokość 16 cm, głębokość 16 cm, wysokość 30 cm, grubość ścianki: 2 cm, grubość 
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ścianki przedniej: 4 cm, średnica otworu wlotowego 28 mm, waga: ca 3,5 kg. 

Zaimpregnowane.  

Materiał: sosna. Budka posiada podwójną ścianę przednią. Ściana przednia jest 

otwierana. Lokalizacja według wskazań zamawiającego. 

4. Zamontowanie na drzewach 10szt. karmników dla ptaków . Dane techniczne: 

wys. x szer. x dług. : 26 x 24 x 17 [cm], długość listwy mocującej:  37 cm, waga: 2,00 

kg, kolory daszku - ciemny orzech.  Zaimpregnowane.  Lokalizacja według 

wskazań zamawiającego. 

5. Zamontowanie na drzewach domków zapylających dla co najmniej trzech rodzajów 

owadów 10 szt. Wymiary: 35 × 50 × 9 cm, daszek spadzisty obustronnie. 

Zaimpregnowany. Lokalizacja według wskazań zamawiającego. 

6. Oznakowanie pionowe ścieżek - tabliczki informacyjne – 10 szt. z montażem (słupek 

ø 60, dł. 3,5 m, tabliczka 250 x 75 mm ze strzałką) – lokalizacja i treść według 

wskazań zamawiającego. 

7. Ławki parkowe 10 szt. Montaż ławek parkowych wraz z bloczka betonowymi (2 

szt./ławkę)  – wymiary : długość ławki – 170 cm, szerokość ławki – 56 cm, wysokość 

całkowita – 77 cm, wysokość siedziska – 45 cm, szerokość siedziska – 36 cm. ławka z 

podwójnym oparciem, – deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna 

świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, 

zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo 

lakierem, 

– standardowy kolor drewna: mahoń, żeliwna stabilna podstawa wyposażona w 

otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża do bloczków betonowych, 

zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim 

połysku, odlew żeliwny standardowo w kolorze czarnym. Lokalizacja zgodnie z 

załączonym projektem zagospodarowania terenu. 

8. Kosze parkowe 10 szt. Montaż koszy parkowych, parametry - wyposażony  w deski z 

kompozytów, zapewniających zwiększoną ochronę przed nieprzychylnymi warunkami 

atmosferycznymi, owadami, grzybami i uszkodzeniami mechanicznymi, o pojemności 

35l, wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej, wewnątrz wyjmowany wkład 

na odpady ułatwiający opróżnianie kosza, wykonany z blachy ocynkowanej, 

malowany proszkowo, we wkładzie osobno wydzielona popielniczka, mocowany 

przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego, wymiary: 

wysokość całkowita 105 cm, wysokość pojemnika 51 cm, średnica wkładu 28 cm. 

Lokalizacja zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu. 

9. Nasadzenia drzew, krzewów i krzewinek – gatunki i ilości zgodnie z załączonym 

projektem zagospodarowania terenu. Drzewka wysokości min. 2,5 m po posadzeniu 

od poziomu gruntu, obwód drzewek na wysokości 100 cm min. 14 – 16 cm, 

opalikowane trzema palikami o obwodzie min. 16 cm, wysokości 2,5 m.  
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Parametry krzewów i krzewinek :- rośliny o nr 8-17 z wykazu zamieszczonego w 

projekcie zagospodarowania terenu – wysokość 25-30 cm, rośliny o  nr 18 i 19 

wysokość 40-50 cm. 

     

10. Utworzenie trawników siewem – 200 m
2
 wg wskazań zamawiającego. 

 
 

III. Termin wykonania zamówienia. 
do 30.06.2018r. 

 

IV. Termin związania ofertą. 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni. 

 
V. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. 

3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu 

wykonawcy. 
4) Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem 

„Zagospodarowanie       części lasku komunalnego w Szczecinku”  oraz identyfikacją wykonawcy. 
5) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

Bogumiła Rybińska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska oraz Marek Albrecht – inspektor 

Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecinek, tel. 0-94 37 141 34. 
 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13,  

78-400 Szczecinek w terminie do dnia 23.11.2017 r., godz. 1000. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 106 w dniu 23.11.2017 r., godz. 1100. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w zł w formularzu ofertowym, za całe zadanie objęte 

zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego 
zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 k.c./. Do wyliczenia ceny służą : 

- wizja lokalna w terenie 
- opracowanie „Rozwój terenów zielonych w Mieście Szczecinku. Lasek komunalny nad jez. Trzesiecko 

- projekt zagospodarowania terenu 
-  wyniki inwentaryzacji drzewostanu - plan 

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: 
1. Cena oferty brutto - waga 90% 

Cena oferty punktowana będzie wg wzoru: 
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  Cena najtańsza z ofert 

 CC = ---------------------------- x 100 pkt x 90% 
  Cena badanej oferty 

 

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

2. Okres gwarancji jakości - waga 10% 
Okres gwarancji punktowany będzie wg wzoru: 

 

  Okres gwarancji badanej oferty /miesięcy/ 
 CG = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 10% 

  Okres gwarancji najdłuższy z ofert /miesięcy/ 
 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 48 miesięcy. 
 

Oferty oceniane będą punktowo, dla każdego kryterium oddzielnie, liczone z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych 
punktów łącznie we wszystkich kryteriach. 

 
 C = CC + CG  - łączna liczba zdobytych punktów 

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego  
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

 

 
 

 
 

Z poważaniem 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 
3. Opracowanie „Rozwój terenów zielonych w Mieście Szczecinku. Lasek komunalny nad jez. 

Trzesiecko 
4. Projekt zagospodarowania terenu 

5. Wyniki inwentaryzacji drzewostanu - plan 
6. Oświadczenie wykonawcy – art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 


