Poznań, 6.06.2019 r.
Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań
ul. Strzegomska 3
tel. 61 860 85 00
fax 61 860 85 12
NIP 209-00-01-440
www.zzmpoznan.pl
kancelaria@zzmpoznan.pl
godziny pracy: 7:00 – 15:00

Do Internetu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-59/19 Z

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie profesjonalnego przeglądu drzewostanu na cmentarzach na stokach Cytadeli.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie profesjonalnego przeglądu drzewostanu na cmentarzach na stokach Cytadeli zgodnie
z załączoną specyfikacją.
2. Termin realizacji zamówienia
Całość zamówienia od dnia podpisania zlecenia do dnia 31.08.2019 r.
3. Opis sposobu przygotowania oferty
3.1. Oferty składa się w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza
w formie cyfrowej na płycie CD.
3.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.4. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) oferta zawierającą cenę, okres gwarancji, termin realizacji, termin związania ofertą (okres
ważności oferty)
4. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań
60-194, ul. Strzegomska 3 lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@zzmpoznan.pl,
w terminie do 18 czerwca 2019 r. do godziny 14:00
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
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a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194,
ul. Strzegomska 3, lub
b) faxem na nr 61 860 85 12, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl.
Wszelka
korespondencja
dotycząca
niniejszego
postępowania
należy
kierować
do Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie
profesjonalnego przeglądu drzewostanu na cmentarzach na stokach Cytadeli ”.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz
zmieści treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
14 czerwca 2019 r.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
00
00
pani Barbara Parowicz; w godzinach od 9 do 14 od poniedziałku do piątku.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryteria oceny dla Wykonawcy:
Najniższa cena – 100%
7. Termin związania z ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 15 dni od ostatecznego upływu terminu
do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia negocjacji.

Załączniki:
1. STWiOP
2. Mapka z zaznaczonym obszarem cmentarzy
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