
Wodzisław Śl, dnia 17.11.2017 r.

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „CENTRUM”  w  Wodzisławiu  Śląskim  zaprasza  do
złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na: 

Wycinka 36 drzew rosnących w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Bogumińskiej 8

Usługa obejmuje wycinkę 36 drzew rosnących na terenie nieruchomości o numerach działek
553/163,  554/164,  3514/161,  2679/161  k.m.2  obręb  Wodzisław  Ślaski  przy  ulicy
Bogumińskiej 8 w oparciu o decyzję nr WOŚ.613.000062.2017 Starosty Wodzisławskiego z
dnia 29.08.2017 r.

W ramach realizacji usługi Wykonawca pozyska drewno uzyskane przy wycince drzew, które
stanowi część wynagrodzenia. Wartość drewna została ustalona na podstawie wyceny z dnia
4.10.2017 r. kwotę 6.159,35 zł brutto. Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca uwzględni
wartość drewna pozyskanego przy wycince.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z wycinką
drzew  oraz  odpowiada  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim.Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem ofertowym aktualną polisę ubezpieczenia
OC o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

Termin wykonania usługi: do dnia 15 grudnia 2017 r. 

Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty  w  postaci  wypełnionego  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  nr  3  do
niniejszego zaproszenia proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR „CENTRUM”, ul.
Bogumińska  8,    44-300  Wodzisław  Śląski  lub  drogą  elektroniczną:
kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl. Termin złożenia ofert – do  23 listopada 2017 r. do
godziny 1000.  

 Kontakt  w sprawie zamówienia: Katarzyna Lenert-Krzyżanowska, tel. 32 455 15 19.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  zapytania  w  każdym  czasie  bez
podania przyczyny. 

Ogłoszenie  zamieszczono  na  stronie  internetowej  www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz  na
tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

Z poważaniem

Dyrektor Bogdan Bojko



................................................................             Załącznik nr 3 - oferta

/ Nazwa oferenta – pieczęć firmowa/

   F O R M U L A R Z          O F E R T OWY

Nawiązując  do zapytania ofertowego, niniejszym składamy ofertę na:

Wycinka 36 drzew rosnących w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Bogumińskiej 8

za cenę:

Usługa wycinki ( zł.)

          ( 1 )

Wartość drewna ( zł. )

 ( 2 )

 Cena ogólna( zł. )

( 1 – 2 )

Wartość netto 5703,10

Podatek VAT 456,35

Wartość brutto 6159,35

Cena ogólna brutto :

…………………………..    słownie : ………………………………………………………….

Oświadczamy, że:

1. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w 
zapytaniu ofertowym oraz posiadamy uprawnienia związane z wycinką 
drzew,

2.  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiającego
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
3.  uzyskaliśmy wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty
i wykonania zamówienia,
4.  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  14  dni  od  dnia
upływu terminu składania ofert.
5. w   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się
do    zawarcia  umowy   w   miejscu  i  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego.
6.  przy  kalkulacji  ceny  ofertowej  uwzględniliśmy  wartość  drewna
pozyskanego przy wycince.

……………………..dnia…………..                        ...........................................................…
podpis i pieczęć osoby upoważnionej



Umowa nr- projekt

zawarta w dniu …………………...2017 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: 

1. Miastem  Wodzisław  Śląski, ul.  Bogumińska  4,  44-300  Wodzisław  Śląski  NIP

6471277603 – odbiorca i płatnik Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „ CENTRUM ”

ul. Bogumińska 8, 44 – 300 Wodzisław Śląski reprezentowanym przez Bogdana Bojkę

– Dyrektora MOSiR „ CENTRUM”

 zwanym dalej Zamawiającym

a

2. …..............................................................   z siedzibą w ……………………………...

NIP ……………………………. zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 ) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace związane z wycinką

drzew  rosnących  na  nieruchomościach  gruntowych,  stanowiących  własność

Zamawiającego, oznaczonych jako:

◦ działki  nr  553/163,  554/164,  3514/161,  2679/161  k.m.2,  obręb  Wodzisław

Śląski położonych przy ul. Bogumińskiej 8;

2. Wykaz drzew  zinwentaryzowanych, przeznaczonych do wycinki stanowi załącznik nr

1 do niniejszej umowy( Decyzja Starosty Wodzisławskiego z dnia 29.08.2017 r. ).

Poza drzewami  zinwentaryzowanymi,  do wycinki przeznaczone są również drobne

drzewa, krzewy i zarośla.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. zabezpieczenie miejsca wycinki przed wstępem osób postronnych, 

2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej,

infrastruktury  towarzyszącej  oraz  mienia  osób  trzecich,  zlokalizowanych  w

miejscach wycinki,

3. usunięcie drzew i krzewów, w tym wiatrołomów,

4. uprzątnięcie gałęzi i konarów,

5. mechaniczne karczowanie pni,

6. zasypanie dołów po karczowaniu i wyrównanie terenu,

7. pozyskania  w  ramach  rozliczenia  surowca  drzewnego  uzyskanego  z  wycinki

zgodnie z wyceną z dnia 4.10.2017 r. będącą w posiadaniu Zamawiającego, która



została sporządzoną przez rzeczoznawcę z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.

Masę,  ilość i  wartość surowca określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  Za

wartość  wynagrodzenia  strony  przyjmują  różnicę  pomiędzy  wartością  usługi

wycinki a wartością pozyskanego drewna tj. kwotą 6.159,35 zł. brutto.

4. W  przypadku  stwierdzenia  podczas  wycinki  występowania  siedliska  lub  gniazd

lęgowych  zwierząt,  roślin  i  grzybów  na  terenie  objętym  wycinką,  Wykonawca

zobowiązany jest do przerwania prac i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

5. Zamawiający zrealizuje umowę zgodnie z ofertą złożoną dnia …………………...2017

r stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

             § 2. 

1. Termin zakończenia prac, o których mowa w § 1 ustala się na dzień 15.12.2017 r.

2. O  zakończeniu  prac  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  telefonicznie  bądź

mailowo  ( kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl)  celem  dokonania  protokolarnego

odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas odbioru, o którym mowa w ust.

2, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia niezwłocznie, najpóźniej w terminie

14 dni od daty spisania protokołu. 

§ 3.

1. Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić na terenie wykonywanych robót :

 należyty porządek,

 przestrzeganie przepisów  bhp,

 prawidłowość  oznakowania  i  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  na  drogach

przylegających do działek objętych wycinką.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim

oraz  ich  mieniu  w  trakcie  wykonywanych  robót  oraz  odpowiedzialność  za

uszkodzenia infrastruktury drogowej, komunalnej, komunikacyjnej i innych.

§ 4.

1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 ust. 3 pkt od 1 do 6 umowy

przysługuje  wynagrodzenie  w  kwocie  …………………….  zł  netto,  tj.

…………………...  zł  brutto  (słownie:

…………………………………………………..)  zgodnie  ze  złożoną  oferta  z  dnia

…………………….

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek Wykonawcy:



…………………………………………………….

na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni licząc od dnia złożenia jej

w siedzibie  Zamawiającego.  Nabywcą  i  odbiorcą   na  fakturze

będzie…………………………….

3. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT jest  protokół  odbioru  prac,  spisany pomiędzy

przedstawicielami  Zamawiającego i  Wykonawcy,  z zastrzeżeniem iż przedmiotowy

protokół będzie spisany „bez uwag”.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5. 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych, z następujących tytułów i w następujących wysokościach :

1. Za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę robót określonych niniejszą umową

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,3%  wartości

wynagrodzenia (brutto) o którym mowa w § 4 ust.1  zł za każdy dzień zwłoki.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w §

4 ust.1.

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają orzecznictwu

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 8. 

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający : Wykonawca :

  …....................................... …..........................……..




