Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 2 grudnia 2021 roku
Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie usług pielęgnacji drzew w obrębie korony, wycinka
drzew i krzewów rosnących w obrębie sieci nadziemnych na rzecz OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. z
siedzibą w Grudziądzu.
Działając w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego zwracam się z prośbą
o złożenie oferty na wykonanie usług pielęgnacji drzew w obrębie korony, wycinka drzew i krzewów
rosnących w obrębie sieci nadziemnych.
ZASADY REALIZACJI USŁUGI
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pielęgnacji drzew w obrębie korony, wycinka
drzew i krzewów rosnących w obrębie sieci nadziemnych. Zakres prac podzielony został na 5
następujących zadań:
1) Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów pod siecią ciepłowniczą nadziemną posadowioną
wzdłuż ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu;
2) Usunięcie gałęzi drzew i krzewów w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony dotykających
lub rosnących w pobliżu sieci ciepłowniczej nadziemnej posadowionej za działkami ROD
Imienia Kąpieli Słonecznych, położonych przy ul. Parkowej w Grudziądzu;
3) Usunięcie odrostów w przeszłości wyciętych drzew i krzewów rosnących pod
i w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczej nadziemnej posadowionej pomiędzy GPZ
Droga Łąkowa a działkami ROD Imienia Kąpieli Słonecznych położonych przy ul. Parkowej
w Grudziądzu;
4) Usunięcie odrostów w przeszłości wyciętych krzewów rosnących pomiędzy
i w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczej nadziemnej posadowionej wzdłuż ulicy
Polskich Skrzydeł i Warszawskiej w Grudziądzu;
5) Przeprowadzenie wycinki krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
ciepłowniczej – zejście z estakady zlokalizowanej nad ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy określone zostały
w Załączniku nr 1 Warunki realizacji zadania oraz projekcie umowy.
TERMIN REALIZACJI:
1. Realizacja nastąpi do dnia 18.03.2022 roku.
2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac wraz
z uzgodnieniem terminów realizacji oraz płatności poszczególnych transz za wykonanie każdego z
w/w 5 zadań.
3. Uzgodnienie harmonogramu pomiędzy stronami nastąpi w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

WIZJA LOKALNA
W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest
przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej wszystkich miejsc przyszłych prac i uzyskanie
od Zamawiającego potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej
należy się kontaktować z następującym przedstawicielem Zamawiającego:
•

Piotr Jaworski tel. 669 081 216, e-mail: p.jaworski@opec.pl
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KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) oświadczenie wykonawcy, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonywał prace związane z wycinką
drzew i krzewów oraz prowadzeniem prac w obrębie korony drzew;
2) zaświadczenie z odbycia wizji lokalnej otrzymane od Zamawiającego;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG).
Termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 roku do godz. 1200
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Załączniki:
1) warunki realizacji zadania;
2) projekt umowy wraz z załącznikami.
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