
                                                                                                                              Żory, dnia  10.10.2022 r. 

 

                                                     

                                                          WYMAGANIA OFERTOWE 
 

do przetargu nieograniczonego na usługę pielęgnacji drzew polegającej na wycince oraz przycince na terenach 

zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Żorach, ogłoszonego na dzień 21.10.2022 r.  
 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach 

os. Korfantego 20A 

44-240 Żory 
 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

przetarg nieograniczony 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przycięcie i wycięcie drzew rosnących na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Żorach w ilościach i miejscach wskazanych przez poszczególne Administracje, na osiedlach : os. 700-lecia Żor,  

os. Powstańców Śl. os. Ks. Władysława, os. Korfantego, os. Pawlikowskiego i os. Sikorskiego. 

 

Wycinka drzew z frezowaniem –- 44 szt.  

Przycinka drzew – 214 szt.  

 

Powyższe ilości przeznaczone do likwidacji przewidywane są na rok 2023 r. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie będzie realizowane przez okres trzech lat tj. w 2023 r., 2024 r. i 2025 r. w zależności od potrzeb Zamawiającego 

na podstawie zleceń wystawionych przez poszczególne Administracje osieli. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ OFERENT 
 

Oferta musi zawierać: 

1.Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Dokumenty uwiarygadniające Oferenta biorącego udział w przetargu: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzający 

stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta 

i potwierdzające, że Oferent  prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem. 

b)  wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2. 

c)  dokumentacja zgłoszeniowa ( lub potwierdzająca), że Oferent składający ofertę jest czynnym podatnikiem podatku VAT 

lub nie jest podatnikiem podatku VAT. 

3. Dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 

4. Referencje. 

 

 

 



INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

Oferent zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Oferent oznaczy i zabezpieczy miejsca wykonywania  zleconych prac, przed dostępem osób trzecich. 

Oferent zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego, zagospodarowania we własnym zakresie pozostałości powstałych przy wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia oraz do uporządkowania terenu po pracach związanych z zamówieniem. 

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia oraz naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na terenach prowadzenia prac i terenie przyległym do niego. 

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim sprzętem i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego 

zamówienia. 
 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI 

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dziale GZM w pok. 18,  

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – do 14.00,  pod  nr tel.  32 47 88 180.  

Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Oferentami jest Anna Zynek. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Postać oferty: 

1. Każdy Oferent  może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypełnioną na formularzu 

ofertowym Zamawiającego. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  pismem czytelnym, powinna być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnione do występowania w imieniu Oferenta składającego ofertę. 

3. W przypadku podpisania oferty przez inne osoby, należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo do występowania tych osób 

w imieniu Oferenta. 

4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie, opatrzone podpisami przez osobę (osoby) podpisujące ofertę wraz z datą 

naniesienia zmian. 

5. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w wymaganiach ofertowych. 

6. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta 

( osobę podpisującą ofertę) za zgodność z oryginałem. 

7. Oferent  może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. W celu dokonania zmian lub wycofania oferty, Oferent winien złożyć kolejną zamkniętą ofertę, oznakowaną jak 

poprzednio z dodaniem słowa „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

9. Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

 

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE KOPERT 

 

1.Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana  na adres 

Zamawiającego : 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH 

OS. KORFANTEGO 20A 

44-240 ŻORY 

2. Oznakowana następująco: 

Przetarg nieograniczony: Wycinka i przycinka drzew 

Nie otwierać przed dniem 21.10.2022 r. 

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Oferent. 

 

 

 



MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 11 (sekretariat) w terminie do 21.10.2022 r. do godz. 10°°. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godz. 11°° w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.  Przy otwarciu 

ofert mogą uczestniczyć uprawnieni przedstawiciele Oferentów. 

3. Wszystkie oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania w terminie 7 dni od wpływu do 

Spółdzielni. 

 

KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach ofertowych 

oraz obejmować wszystkie koszty,  jakie poniesie Oferent z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Oferent składający ofertę ma obowiązek podać ceny cyfrowo. 

3. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie przeprowadzonych negocjacji i kryteriów określonych 

w wymaganiach ofertowych . 

4. Kryteriami  oceny oferty są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, między innymi: 

termin wykonania zamówienia, doświadczenie przy realizacji  przedmiotu zamówienia. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY 

 

Wybór oferenta. 

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający przeprowadzi z wybranymi Oferentami negocjacje.  

Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół. Po przeprowadzonych negocjacjach komisja przetargowa 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłoży Zarządowi Spółdzielni do akceptacji. 

 

Ogłoszenie wyników przetargu. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta, którego oferta została wybrana oraz 

zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym  

w swojej siedzibie. 

 

Zawarcie umowy 

Oferent podpisze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, nie później niż w terminie związania ofertą. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych wymaganiach ofertowych ma zastosowanie „Regulamin postępowania 

przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług”, zatwierdzony Uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 44/2019  z dnia 25.11.2019 r.( Regulamin do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. 

Korfantego 20A oraz na stronie internetowej www.smzory.pl ). 

 

 

                      Sporządził:                                                                                                           Zatwierdził: 

                     Anna Zynek                                                                                           z-ca Prezesa Renata Sułkowska 

 

 

 

http://www.smzory.pl/

