
  
 

 

 

 

 

 
11.01.2023 r. 

Data   

 

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie 

Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród 

Działkowy „Zgoda” w Bytomiu 

41-923 Bytom, ul. Gruntowa 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

          

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 „Utworzenie zieleni wraz ze wzmocnieniem terenu geokratą przy 

Domu Działkowca i warsztacie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Zgoda” w Bytomiu”. 

Zakres prac do wykonania obejmuje całość dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej, a także robót ziemnych. 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie na terenie opracowania znajdują się nawierzchnie utwardzone z płyt betonowych, zalegający gruz w 

ziemi oraz zieleń wysoka w postaci drzew krzewów.  
 
UWAGA: W czasie prowadzenia robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość 

wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci. 

UWAGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC: 

A) W przypadku wykonywania robót ręcznych w pobliżu roślinności wysokopiennej lub wykorzystania sprzętu 

ciężkiego prace powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący roślinności, a roboty w obrębie bryły 

korzeniowej powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

B) Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejącą zieleń wysokopienną, która nie jest 

przeznaczona do wycinki poprzez odgrodzenie, deskowanie ochronne. 

C) prace należy wykonywać zgodnie z przepisami, a w szczególności z zasadami BHP. 



 

 

1. PRZEDMIOT PRAC OBEJMUJE: 

REWITALIZACJA TERENU 

 Projekt przewiduje usunięcie gruzu z gleby, jego wywóz, uporządkowanie/wyrównanie terenu, wykonanie 

utwardzeń z geokraty przecinającą łąkę, utworzenie murawy, łąki kwietnej oraz wykonanie nasadzeń roślinności. 

1. Zadanie nr 1 

a. rewitalizacja terenu przy Domu Działkowca (170 m2) oraz przy warsztacie (60 m2) poprzez 

usunięcie zalegającego w ziemi gruzu i usunięcie porastających ten teren chwastów; 

- prace na terenie przy Domu Działkowca polegają na usunięciu zalegającego gruzu i 

przygotowaniu terenu pod założenie łąki kwietnej i trawnika poprzez usunięcie warstwy 10 cm 

zanieczyszczonej gleby; 

- prace na terenie przy warsztacie polegają na usunięciu zalegającego gruzu oraz usunięciu 

porastających teren chwastów i wyrównaniu terenu; 

b. uporządkowanie/wyrównanie terenu, w tym wywiezienie i utylizacja zanieczyszczonej 

gleby/podłoża. 

 

2. Zadanie nr 2 

a. wzmocnienie części terenu geokratą - 17m x 3m przy Domu Działkowca, 

- podbudowa geokraty co najmniej: warstwa 30 cm z surowców/materiałów o odpowiedniej 

gramaturze i zastosowaniu, 

- wysokość geokraty co najmniej: 5 cm, 

- nośność geokraty co najmniej: 18 t; 

b. utworzenie murawy o powierzchni 70 m2 przy Domu Działkowca, 

- założenie trawnika metoda sianą; 

c. zakup i sadzenie sadzonek lawendy 30 szt. na powierzchni 1,6 m2 przy Domu Działkowca,  

w tym wykonanie obrzeży typu ekobord, ułożenie agrowłókniny i ściółkowanie  korą 

sosnową;  

d. zakup i sadzenie trzmieliny 16 szt. ma powierzchnię 16 m2 przy Domu Działkowca, 

w tym wykonanie obrzeży typu ekobord, ułożenie agrowłókniny i ściółkowanie  korą 



 

 

sosnową ; 

e. zakup i zasianie nasion na łąkę kwietną o powierzchni 100 m2 przy Domu Działkowca, 

f. odnowienie/przycięcie żywopłotu przy warsztacie (długość ok 10 m). 

Umiejscowienie poszczególnych elementów przedsięwzięcia obrazuje rysunek nr 1. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub dwa zadania, wypełniając 

Formularz oferty odpowiednio dla zadań, na które składane są oferty.  

Wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

 

 



 

 

Rys. 1  

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i muszą zostać zaakceptowane przez zamawiającego. 

TERMIN WYKONANIA: do dnia 31.05.2023 r. 

SPOSÓB ROZLICZENIA: kosztorysowe. 

OKRES GWARANCJI NA PRACE: dla Zadania nr 2 lit. a. - robót wzmocnienia terenu geokratą minimalny 

czas gwarancji wynosi 24 miesiące (za dłuższy czas gwarancji zostaną przyznane dodatkowe punkty, zgodnie z 

zasadami przedstawionymi poniżej). 

Dla zakresu związanego z nasadzeniami: Zadanie nr 2 lit. b., c., d., e. długość gwarancji wynosi 12 miesięcy i 

nie podlega ona ocenie. 

Dla Zadania nr 1 oraz  Zadania nr 2 lit. f. nie jest wymagane wskazanie okresu gwarancji. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną, zasadami BHP. Powinien na bieżąco utrzymywać porządek na placu budowy.  

 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium 

 

Waga 

1. cena 80 

2. gwarancja  20 

Łączna liczba wag punktowych lub procentowych 100 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

[A] Cena ofertowa 80 pkt. 

[B] Okres gwarancji  20 pkt. 

 

1) Kryterium - Cena ofertowa zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

A = 
Cena najtańszej oferty  

x 80 pkt 
Cena ocenianej oferty  

gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 

80 punktów. 

2) Kryterium – Okres gwarancji [B], zostanie ocenione w następujący sposób: 

OKRES GWARANCJI (miesiące) ILOŚĆ PUNKTÓW 

24 0 pkt 

30 10 pkt 

36 20 pkt 

 

Do oceny oferty brana jest pod uwagę jedynie gwarancja w odniesieniu do Zadania nr 2, lit a. niniejszego 

zapytania - wzmocnienie części terenu geokratą - gdzie dla wskazanego zakresu minimalny okres gwarancji 

wynosi 24 miesiące. 

Okres gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku podania krótszego okresu gwarancji niż minimalny 

wymagany przez Zamawiającego – 24 miesięcy - oferta zostanie odrzucona.  

Dla zakresu związanego z nasadzeniami: Zadanie nr 2 lit. b., c., d., e. długość gwarancji wynosi 12 miesięcy i 

nie podlega ocenie. Dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 lit. f. nie jest wymagane wskazanie okresu gwarancji. 



 

 

 

Uwaga: 

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 

z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

 

Uwaga: 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli 

trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu 

powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.  

 

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która 

otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

 

2.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 

z najniższą ceną. 

 

2.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2.1. niniejszego rozdziału 

SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 22.01.2023 r. 

 

 

 

Zakres wykluczenia 

Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:  
1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji’ 

3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli.  

 

 

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

lub osobowych.  

 

 

 

Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona 

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. 

4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 



 

 

 

Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji 

Wszystkie zmiany zamówienia będą wymagać formy pisemnej. Zasadność ich wprowadzenia będzie podlegać 

indywidualnej ocenie zamawiającego, jednak zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. 

 

 

 

Tryb składnia ofert 

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany poniżej lub osobiście w biurze Zarządu 

pod adresem Dom Działkowca ul. Gruntowa, 41-923 Bytom. 

 

 

 

Ofertę należy złożyć adres: biuro@rodzgoda.slask.pl 

 

lub osobiście w biurze Zarządu, Dom 

Działkowca, ul. Gruntowa, 41-923 Bytom 
 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

● dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

● opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

● informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert, 

● wartość oferty netto/brutto, 

● pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym, 

● załącznik formularz oferty. 

 

 

 

 

  

 

                czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej 

 

mailto:biuro@rodzgoda.slask.pl

