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Znak sprawy: ZZM.ZP/252-128/19Z  

Poznań, dnia 29.10.2019r. 

 

Do wszystkich 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie odwodnienia 4 terenów w parku Rataje: 
a) teren z hamakami na obszarze H 
b) wybieg dla psów na Os. Orła Białego 
c) teren wzdłuż muru oporowego od placu centralnego na obszarze C 
d) alejka piesza i rowerowa na obszarze D 

według poniższego zakresu. 

 Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza  - 4kpl. 

 Studnia chłonna D1000 z włazem i wypełnieniem  - 5szt. 

 Studzienka betonowa D500 z osadnikiem i wpustem ulicznym kl. D400 – 2szt. 

 Acodreny 150mm  z rusztem klasy B125 w alejkach – 8m 

 Roboty ziemne, montaż rur PVC 160 mm (ryczałt do 10 m) – 3kpl. 

 Podsypka i obsypka piaskowa, utylizacja gruntu rodzimego -18m3  

 Obsypka żwirowa 16-32mm -40m3 

 Roboty ziemne, montaż rur drenarskich PVC 125/113 z oplotem „kokos” – 80mb 
2. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

W ofercie prosimy podać cenę brutto i netto z wyodrębnionym podatkiem VAT 

uwzględniającą wszelkie koszty realizacji zamówienia oraz termin realizacji zamówienia. 

 

3. Termin i miejsce składnia ofert 

Oferty prosimy składać pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej,                    

60-194 Poznań, ul. Strzegomska 3 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

kancelaria@zzmpoznan.pl , w terminie do 05.11.2019 r. do godziny 15.00. 
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4. 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: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu,                        

60-194 Poznań, ul. Strzegomska 3, lub  

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl 

 
5. 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: 
 

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg 

Wag podanych w niniejszym zapytaniu 

1. Najniższa cena – 100% 

Cena = cena za całość zamówienia z formularza ofertowego 

Maksymalna ilość punktów za cenę – 100,00 pkt. 

 
6. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę(ów). 

 
7. Termin związania z ofertą: 20 dni od terminu na składanie ofert. 

8. Termin realizacji zadania: do 7 grudnia 2019r.  

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia negocjacji. 

Załączniki: 

1. Przedmiar 

2. Mapka z lokalizacją terenów do odwodnienia 


