Radom, dn. 23.04.2015r.

Zapytanie o cenę

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem o cenę
usługi polegającej na wykonaniu i pielęgnacji dekoracji roślinnych na obszarze
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do
niniejszego zapytania.
Oferty na załączonym druku „Oferta cenowa” prosimy składać w siedzibie
zamawiającego do dnia 28.04.2014 do godz. 12 °°. Zamawiający udzieli zamówienia
oferentowi, który spełniając opisane w załącznikach nr 1 i 2 wymagania – zaoferuje
najniższą cenę.
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OFERTA CENOWA

na usługę polegającą na wykonaniu i pielęgnacji dekoracji roślinnych na obszarze Miasta
Kazimierzowskiego w Radomiu zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
oraz Załącznikiem nr 2 – Szczegółowy opis elementów kompozycji.
Wykonanie i pielęgnacja dekoracji roślinnej na
obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

Nazwa usługi
Rok wykonania usługi

2.

Cena wykonania
dekoracji roślinnej
brutto w złotych

2015

1.

Kwietynki jednopoziomowe –
50 szt.

3.

Cena pielęgnacji
dekoracji roślinnej
brutto w złotych

Lp.

Kwietynki jednopoziomowe –
50 szt.

4.

Cena brutto usługi w latach

5.

Łączna cena brutto usługi w latach
2015r., 2016r., 2017r.

2016

2017

Łączna cena usługi w latach 2015r., 2016r., 2017r. słownie złotych:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i pielęgnacji
dekoracji roślinnej na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu obejmująca
swym zakresem:
1.1.Wykonanie nowej dekoracji roślinnej, obejmującej takie elementy kompozycji
jak:
Kwietynki jednopoziomowe, kompozycja w jednej doniczce narożnej wiszącej na
jednym słupie.
1.2. Pielęgnację dekoracji roślinnej obejmującą:
Wszystkie czynności pielęgnacyjne niezbędne dla prawidłowego wzrostu
i ekspozycji nasadzeń roślinnych w całym okresie ich wegetacji w celu utrzymania
na odpowiednim wysokim poziomie estetycznym wykonanych dekoracji roślinnych.
Czynności te dotyczą wszelkich prac ogrodniczych, a w szczególności:
- odchwaszczanie,
- nawożenie,
- podlewanie, za pomocą sprzętu Wykonawcy, zapewniające prawidłową
wegetację,
- opryskiwanie zapobiegawczo przed chorobami,
- cięcie i formowanie wcześniej przyjętych form,
- uzupełnianie ubytków powstałych po uciążliwych zimach bądź kradzieżach lub
w inny sposób,
- usuwanie materiału roślinnego sezonowego po zakończeniu wegetacji lub po
dokonanej wycince lub przecince,
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów.
Czynności te związane są z pielęgnacją kwietynek.
2. Ziemię i inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania dekoracji roślinnych
oraz pobór wody i energii elektrycznej Wykonawca zapewni sobie w zakresie
własnym i na własny koszt.
3. Warunki dla roślin do nasadzeń w bazie Wykonawcy:
a. Rośliny do nasadzeń winny posiadać własny system korzeniowy, każda
roślina winna być przygotowana w osobnej doniczce.
b. Przed nasadzeniem w punktach docelowych rośliny muszą być hartowane
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(aklimatyzowane) przez okres ok. 20 dni w bazie Wykonawcy.
c. Użyte kwiaty i rośliny do dekoracji, przy uzupełnianiu ubytków (np.
uschnięcie, kradzież), powinny zapewniać zachowanie pierwotnej formy
i kolorystyki wcześniej przygotowanych kompozycji.
d. Wykonawca sam w swojej bazie przygotowuje ziemię do nasadzeń.
e. Wykonawca winien zabezpieczyć do 5% ilości roślin niezbędnych do
uzupełnienia ubytków w wykonanych nasadzeniach, celem zabezpieczenia
jednolitości wyglądu i wzrostu materiału nasadzeniowego.
4.
Dekoracje roślinne – kwietynki będą wykonane w doniczkach
Wykonawcy, które po zakończeniu sezonu (około 30 listopada każdego roku)
będą przechowywane w jego bazie do czasu kolejnych nasadzeń.
Uwaga. Zamawiający zapewni zawieszki do kwietników narożnych, które będą
do odebrania w jego siedzibie.
5.

Kompozycje w doniczkach należy wykonać w swojej bazie i przewieźć je
w docelowe miejsca zgodnie z ustaleniami.

6.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dysponował odpowiednim zapleczem
technicznym (np. baza, placówka) w miejscu zapewniającym prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia i bieżących dyspozycji Zamawiającego.

7. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia będzie dokonywane w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia
z Zamawiającym potwierdzone sporządzeniem przez Strony stosownej notatki.
8.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na
swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy
i wykonania zamówienia.

9.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminów
i pielęgnacji dekoracji roślinnej po wcześniejszym uzgodnieniu.

wykonania

10. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac
związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
11.

Szczegółowy opis wyżej wymienionych elementów kompozycji i ich
rozmieszczenie wraz z przykładowymi projektami oraz okresami wykonywania
i pielęgnowania znajduje się w załączniku nr 1.
12. Płatności za wykonane prace będą dokonywane trzy razy w roku, za każdy
sezon, na podstawie protokołów odbioru.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Szczegółowy opis elementów kompozycji i ich rozmieszczenie wraz z przykładowymi
projektami oraz okresami wykonywania i pielęgnowania.
ELEMENTY KOMPOZYCJI:
Kwietynki jednopoziomowe (jedna doniczka na jednym słupie) – jest to kompozycja
w doniczce, złożona z pelargonii bluszczolistnej odmiana „ville de paris” w kolorze
czerwieni i różu, zwisająca min. 5 szt. w donicy i zakrywająca ją w całości.
Nasadzenia wykonywane w 50 doniczkach i rozmieszczone w wyznaczonych 50
punktach na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, pielęgnacja odbywać
się będzie w okresach zgodnie z tabelą niniejszego załącznika.
Okresy wykonywania i pielęgnowania dekoracji roślinnej w rozbiciu na poszczególne
lata przedstawia poniższa tabela.

Kwietynki jednopoziomowe

Rok

2015

2016

2017

Sezon
nasadzenia

pielęgnacja

wiosna

tak

tak

lato

tak (uzupełniające)

tak

jesień

-

tak (+usuwanie dekoracji)

wiosna

tak

tak

lato

tak (uzupełniające)

tak

jesień

-

tak (+usuwanie dekoracji)

wiosna

tak

tak

lato

tak (uzupełniające)

tak

jesień

-

tak (+usuwanie dekoracji)
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