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Zapytanie ofertowe
N.S.B.M.,,Przedwiośnie” zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert, na:
Zadanie nr 1
Koszenie trawników, na terenie naszego osiedla położonego w granicach ulic:
ul.Ogólnej, ul.Gąbińskiej, ul.Romaszewskiego, ul.Żeromskiego, ul.Słodowiec, w 2021 roku.
Powierzchnia trawników przeznaczonych do koszenia wynosi: ok. 3,5 ha (35.000m2). Teren
jest intensywnie zadrzewiony i zakrzewiony.
Prosimy o podanie kwoty wraz z podatkiem VAT
koszenie, przyjmując następujące warunki:

(brutto) w zł,

za jednorazowe

1. Koszenie odbywać się będzie w sezonie, od 3 do 4 razy w zależności od warunków
pogodowych, każdorazowo zlecane przez Spółdzielnię.
2. Skoszoną trawę należy usuwać na bieżąco z chodników i opasek.
3. Ścięta trawa będzie grabiona i usuwana przez pracowników Spółdzielni.
4. Brak możliwości użycia ciężkiego sprzętu.
5. Termin wykonania jednorazowego koszenia : 7 dni od daty otrzymania zlecenia.
Jednocześnie informujemy, że aby prawidłowo wywiązać się z w/w zakresu robót potrzeba co
najmniej 4-5 pracowników z profesjonalnym sprzętem (kosiarki, trymery, dmuchawy)-czas
pracy ok. 5 do7-miu dni roboczych (8 godz.).Nie wchodzi w rachubę użycie ciężkiego sprzętu
tj. ciągników itp.

Zadanie nr 2
Strzyżenie (cięcie tegorocznych przyrostów), żywopłotów (ok. 90 % z ligustra) na terenie
naszego osiedla położonego w granicach ulic: ul.Ogólnej, ul.Gąbińskiej ul.Duracza,
ul.Żeromskiego, ul.Słodowiec, w 2021 roku.
Ilość : 2950 mb.( ok.2950 m2.)
W większości żywopłot stary, co najmniej kilkuletni.
Prosimy o podanie kwoty wraz z podatkiem VAT (brutto) w zł, za jednorazowe
strzyżenie, przyjmując następujące warunki:
1. Cięcie odbywać się będzie 2 razy w roku, w połowie czerwca oraz
w połowie października.
2. Ścięte gałęzie z żywopłotów zostaną zebrane i wywiezione przez wykonawcę
– do dwóch dni od momentu ich cięcia.
3. Termin wykonania jednorazowego strzyżenia : 7 dni od daty otrzymania
zlecenia.
Prosimy o złożenie oferty na jedno wybrane zadanie lub oba zadania – na załączonym
formularzu w terminie do dnia 29.03.2021r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie,
w sekretariacie biura Spółdzielni przy ul.Ogólnej 1, wysłać pocztą, lub przesłać skanów
dokumentów na adres e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. w temacie korespondencji
zaznaczając : ,,Konkurs ofert na koszenie i cięcia żywopłotów w NSBM,,Przedwiośnie”
Dodatkowe informacje tel.22- 669-51-48, e-mail: zielen@przedwiosnie.com.pl lub
eksplotacja@przedwiosnie.com.pl.
.Do oferty prosimy dołączyć:
1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM „Przedwiośnie”
2. Podpisany druk oświadczenia
3. Aktualny status prawny firmy (wypis z właściwego rejestru: wydruk z KRS, CEIDG)
4. Referencje

2

(pieczątka adresowa oferenta)

…………………………….
miejscowość / data

NSBM,,Przedwiośnie”
Warszawa ul.Ogólna 1
OFERTA
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres firmy, nr telefonu , e-mail)

REGON………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………….
Oferuję wykonanie:
Zadanie nr 1
Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M.,,Przedwiośnie” w 2021r. Powierzchnia ok.
3,5 ha. Kwota brutto z podatkiem Vat za jednorazowe koszenie :
……………………………………………………………..

Zadanie nr 2
Strzyżenie (cięcie tegorocznych przyrostów), żywopłotów na terenie N.S.B.M.,,Przedwiośnie”
w 2021 roku. Ilość : ok.2950 mb. Kwota brutto z podatkiem Vat za jednorazowe cięcie:
……………………………………………………………..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i uważamy się za związanych
niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.
Załączniki do oferty:
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Załącznik do Zapytania ofertowego

…………………………..
nazwa i adres oferenta
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę oświadczam, że:

1. Jestem (jesteśmy) uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. Posiadamy
zdolność do czynności prawnych
2. Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prac i czynności.
3. Dysponuję(my) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym
i technicznym, a także pracownikami zdolnymi wykonać dane zamówienie.
4. Znajduje(my) się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie należę (my) do:
a) dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależyta starannością,
b) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie
upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
c) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni
przewidziana prawem zgodę na zwolnienie; odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności,
d) osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa
albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osób prawnych, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
f) publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.,
g) przedsiębiorców, no których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara
pieniężna, o której mowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
h) dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań określonych w specyfikacji, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do
składania ofert.
6. Zapoznałem się z obiektem oraz dokumentacją przetargową i nie wnoszę uwag.
Warszawa dnia ....................................
………………………………………..…
podpis i pieczątka imienna
uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy
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