Poznań, dnia 01.03.2018r.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DRZEW „NA PNIU” ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , 61-851 Poznań, ul. Zielona 8 zwanym dalej „Sprzedającym” zaprasza
do złożenia ofert na: Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu.
2. Opis przedmiotu sprzedaży
Sprzedający sprzedaje drzewa „na pniu” natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione drzewa wyciąć,
usunąć przez frezowanie karpiny oraz uprzątnąć miejsce wycinki.
Wszystkie drzewa do sprzedaży są oznakowane. W tabeli – Zestawienie drzew do sprzedaży na pniu
stanowiącym załącznik do ogłoszenia, ujęte zostały nr drogi i nr drzewa na pniu przeznaczonego do sprzedaży.
Zaleca się, aby Kupujący dokonał wizji lokalnej w terenie, sprawdził ilość i jakość drzew wykazanych
w szczegółowym wykazie drzew.
Podana w szczegółowym wykazie drzew ilość drewna jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia
różnic po ich wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Kupującego.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części i dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 5 części jednakże Zamawiający określa, że udzieli zamówienia
jednemu Wykonawcy na maksymalnie 2 części.
W przypadku niezłożenia wystarczającej ilości ważnych ofert , zamówienie zostanie udzielone jednemu
Wykonawcy na więcej niż 2 części.
3. Termin realizacji zamówienia:
- do dnia 30.04.2018r., wycinka drzew,
- do dnia 31.05.2018r., uprzątnięcie terenu
4. Warunki udziału w sprzedaży
W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności związanej z wycinką drzew oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi.
5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Kupujący do oferty
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
związanej z wycinką drzew, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) formularz oferty,
c) oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wycinki drzew, potencjał techniczny
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
pilarz – zaświadczenie o ukończeniu kursu operatorów pilarek spalinowych
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Sprzedającego z Kupującymi
a) w sprawach merytorycznych – Bartosz Czarny, tel. 61 859 34 63
b) w sprawach proceduralnych – Marlena Jakubiak, tel. 61 859 34 34
od pon. do pt. w godz. 8.00 – 14.00
7. Opis sposobu przygotowywania ofert
a) oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego
ogłoszenia,
b) każdy Kupujący złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Kupującego,
c) oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub
nieścieralnym atramentem,
d) Sprzedający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
(każda strona) przez Kupującego lub jego pełnomocnika,
e) Kupujący może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
f) nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie,
g) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską w terminie do dnia
12.03.2018r. godz. 10:00 w kancelarii ZDP w Poznaniu pok. 026, parter , ul. Zielona 8, 61-851 Poznań – na
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851
Poznań tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail:
zdp@powiat.poznan.pl

załączonym Formularzu oferty, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drzew na pniuZadanie nr ……….”. Sprzedający otworzy oferty w obecności Kupujących, którzy zechcą przybyć w dniu
12.03.2018r., godz. 10:10 ,V piętro , pokój 503. Podczas otwarcia ofert Sprzedający ogłosi nazwy i adresy
Kupujących oraz informację dotyczące ceny.
Kupujący wniesie w terminie 5 dni od podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości:
Zadanie VII – 188,22zł
Zadanie VIII – 782,71zł
Zadanie IX – 356,34zł
Zadanie X – 389,87zł
Zadanie XI – 5 103,78zł
w pieniądzu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, które Sprzedający zwróci niezwłocznie po
zakończeniu robót i uprzątnięciu pasa drogowego.
9. Informacja dotycząca ceny
a) cena oferty zostanie podana na formularzu oferty,
b) cena winna być wyrażona w polskich złotych,
c) w formularzy oferty Kupujący określi cenę z dokładnością do 0,01PLN,
d) Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena określona w pkt. 9 ppkt e),
e) Sprzedający wyznaczył minimalna cenę w wysokości:
Zadanie VII – 94,11zł
Zadanie VIII – 391,36zł
Zadanie IX – 178,17zł
Zadanie X – 194,93zł
Zadanie XI – 2 551,89zł
f) cena ofertowa będzie ceną jaką Kupujący oferuje za zakup drzew wymienionych w załączniku nr 1
z uwzględnieniem kosztów takich jak:
oznakowanie miejsca roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach i utrzymywania tego
oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót remontowych,
ekspertyzę ornitologa,
zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót,
wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach,
frezowanie karpiny,
transport,
sprzątnięcie z pasa drogowego i przyległego terenu gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych
robotach,
organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu
drogowym.
10. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty
a) spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną brutto,
b) oferta , która będzie niższa od minimalnej wyznaczonej przez Sprzedającego będzie odrzucona,
c) oferenci którzy złożyli oferty zawierające taką samą najwyższą cenę wezmą udział w licytacji ustnej po
otwarciu ofert, licytowana cena musi podwyższać cenę o 200,00zł brutto,
d) ceną wywoławczą będzie cena , o której mowa w pkt. 9 ppkt e) niniejszego ogłoszenia.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
a) Kupujący wyznaczy osobę/osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów,
b) Kupujący przedstawi Sprzedającemu dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej,
c) o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje pisemnie wszystkich Kupujących którzy złożyli
oferty,
d) w przypadku wyboru oferty Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji o wyborze oferty,
e) jeżeli Kupujący , którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy w terminie wyznaczonym
w pkt d) powyżej Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych,
f) Kupujący w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy dokona płatności za zakupione drewno na konto nr
45103012470000000007822001 oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku
wpłaty gotówki- przelew bankowy na konto nr 61103012470000000007822004).
g) przed przystąpieniem do wycinki drzew Kupujący okaże dowód wpłaty, który jest warunkiem przekazania
placu robót przez Sprzedającego.

