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ZDP.SD.4160.06.2022.ET 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Wycinka drzew na terenie 

powiatu stargardzkiego w 2022 roku”. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) wykonanie wycinki 200 sztuk drzew (w tym złomów i wywrotów), rosnących na 

terenach będących w stałym utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie na 

terenie powiatu stargardzkiego.   

2) Prace związane z wycinką drzew będą wykonywane na podstawie zezwoleń 

wydawanych przez stosowne organy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.). 

3) Termin realizacji zamówienia: 20.12.2022 r. 

4) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 

Ustawą o ochronie przyrody oraz innymi obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. 

 

2. Sposób przygotowania oferty.  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Oferta powinna zawierać:  

a. wypełniony Formularz cenowy, 

b. dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, polegającej na wycince min. 

50 drzew w pasach dróg publicznych, w ciągu 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert (referencje). 

3) Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

4) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo w formie oryginału albo jego kopii – poświadczonych 

notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do udzielenia 

pełnomocnictwa. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników postępowania. 

6) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej. 

7) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu 

platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/ oraz poczty 

https://platformazakupowa.pl/


 

  

 

 

  

elektronicznej: 

a. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus, 

b. Składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: 

zdp@zdp.stargard.pl 

8) Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej OpenNexus. 

9) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania o odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z 

platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

10) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę, w której system informatyczny zamawiającego (platforma 

zakupowa OpenNexus lub serwer poczty elektronicznej zamawiającego) zarejestrował 

przesłany dokument. 

11) Integralną częścią zapytania ofertowego jest Formularz oferty cenowej, Opis 

przedmiotu zamówienia oraz Projekt umowy. 

 

3. Termin i miejsce złożenia oferty. 

1) Kompletną ofertę należy przesłać Zamawiającemu poprzez platformę zakupową 

Zarządu Dróg Powiatowych https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_stargard 

2) Wypełniając elektroniczny formularz ofertowy należy podać cenę wykonania 

zamówienia. 

3) Oferty należy składać poprzez platformę zakupową w terminie do 24.01.2022 roku do 

godziny 1000. 

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022 roku o godzinie 1005.  

5) Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert. 

 

4. Kryterium oceny ofert. 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: Cena – 100%. 

      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 

5. Opis sposobu obliczania ceny. 

1) Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi. W 

cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem wartości 

końcowej podatku od towarów i usług VAT. 

2) Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

  

 

 

  

 

6. Podpisanie umowy. 

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem 

umowy, do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu 

kosztów poniesionych przez potencjalnych Wykonawców. 

2) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC, 

związanego z pracami objętymi ofertą, na okres obowiązywania umowy. 

 

7. Tryb postępowania. 

1) Zamawiający informuje, iż z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 

netto 130.000 zł przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2) W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość netto 130.000 zł, 

Zamawiający pozostawi oferty bez rozstrzygnięcia i ogłosi postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna; 

2. Formularz cenowy; 

3. Projekt umowy. 

 


