
  Jastrzębie-Zdrój, dnia 28 marca 2019 roku

Zapytanie ofertowe nr ZAP U/5/2019

Dotyczy:  wykonania  usługi  okresowego koszenia  trawy w sezonie  letnim 2019 roku dla  JTBS  "Daszek"
w Jastrzębiu-Zdroju na terenie nieruchomości położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 25 –
27,  29  –  31,  31  –  45,  ul.  Witczaka  4  ABC,  Truskawkowej  1,  1A,  ul.  Turystycznej  35A,  37A,  63B,
ul. Wrocławskiej 4A, 1 Maja 15, ul. Krasickiego działka 3771/58. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 476 37 36 

II. Tryb prowadzenia postępowania:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964
nr  16  poz.  93,  z  późniejszymi  zmianami).  Postępowanie  przetargowe  dwuetapowe.  II  etap  negocjacje
cenowe.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonania usługi okresowej koszenia trawy w sezonie letnim 2019 roku dla
JTBS  "Daszek"  w  Jastrzębiu-Zdroju  na  terenie  nieruchomości  położonych  w  Jastrzębiu-Zdroju  przy
ul.  Marusarzówny  25  –  27  –  działka  528/1,  ul.  Marusarzówny  29  –  33  –  działka  527/1,  536/1,  ul.
Marusarzówny 35 – 45 – działka 600/1, ul. Witczaka 4 ABC – działka 1027/41, Truskawkowej 1 , 1A – działka
1241/56, ul.  Turystycznej  35A, 37A – działka 107/53, 63B – działka 110/3,  ul.  Wrocławskiej  4A, działka
378/9, 1 Maja 15  - działka 1572/38, ul. Krasickiego działka 3771/58.

IV. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
1. Trzykrotne wykoszenie trawy na działkach 528/1, 527/1, 536/1, 600/1, 1027/41, 1241/56, 107/53, 110/3,
378/9, 1572/38 - łączna powierzchnia koszonych terenów wynosi 6997 m2 + plus powierzchnia działki
3771/58 ul. Krasickiego – 1600 m 2 jednorazowo podczas okresu letniego lub zgodnie z doraźną potrzebą.
(zgodnie z załącznikami – mapkami). Koszenie na zgłoszenie Zamawiajacego.
2. Zgrabienie skoszonej trawy.
3. Wywiezienie zgrabionej trawy w zakresie wykonawcy.

Miejsce kontroli: 
ul. Marusarzówny 25 – 27, 29 – 31, 31 – 45, ul. Witczaka 4 ABC, Truskawkowa 1 , 1A, ul. Turystyczna 35A,
37A, 63, ul. Wrocławska 4A, 1 Maja 15, działka 1572/38, ul. Krasickiego działka 3771/58.

V. Wymagania dodatkowe:
---

VI. Termin wykonania:
Sezon letni 2019 roku, po uzgodnieniu terminów koszenia z Zarządem Spółki – trzy koszenia w sezonie,
koszenia dodatkowe z godnie z potrzebą.

VII. Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej i doręczyć na adres:
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-330 Jastrzębie – Zdrój
lub
elektronicznie na adres: prezes@tbsdaszek.pl, zarzad@tbsdaszek.pl 
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VIII. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.

IX. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta)
zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).

X. Wykaz dokumentów jakie oferent zobowiązany złożyć wraz z ofertą cenową:
1. Oświadczenia potwierdzające, że Oferent:
- zapoznał się z zapytaniem ofertowym nr: ZAP U/5/2019 i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego),
- posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem 
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

XI. Kryterium oceny ofert:
1. Cena 90%,
2. Termin 10%.

XII. Osoby do kontaktu: 
1. Ernest Famulski tel. 32 476 37 36, +48 504 445 697,
2. Dariusz Chmielewski tel. 32 476 37 36, +48 504 445 690. 

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.00.

Termin płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do JTBS „Daszek” Sp. z o.o.

Uwaga:
Zamawiający  (JTBS  „Daszek”  Sp.  z  o.o.)  zapewni  Wykonawcy  zamówienia  dostęp  do  w/w  powierzchni
koszenia.
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