
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Rada Naczelna 

Wiejska 18 lok. 20 

00-490 Warszawa 

Warszawa, dnia 13.03.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA WYKONANIE PRAC OGRODNICZYCH NA TERENIE POLSKIEGO KOMITETU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU 

 

Zamawiający: 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18/20 

Tel. 22 621 58 77 

KRS 000001349 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie prac ogrodniczych na terenie nieruchomości Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

w Milanówku ul. Kościuszki 116 w zakresie:  

 

1) założenia i renowacji trawników 

a) uporządkowanie rabat bylinowych 250m2 

b) założenie różanki z róży okrywowej Manola 100m2 200szt. 

c) Założenie trawnika z siewu 960m2 

d) Renowacja trawników 4040m2 

e) Renowacja alejek pieszych 200m2 

2) cięcia drzew i krzewów   

a) cięcie pielęgnacyjne drzew liściastych 120 szt. 

b) cięcie pielęgnacyjne drzew iglastych 220 szt. 

c) usunięcie samosiewów drzew liściastych 80 szt. (obwód max 50cm) 

d) usunięcie karp z wyciętych drzew 30 szt. 

e) wycinka topoli 15 szt. 

f) przycięcie, obniżenie krzewów (wysokość max. 5m) 

g) cięcie pielęgnacyjne skupin krzewów ozdobnych 

h) ciecie pielęgnacyjne żywopłotów (irga błyszcząca) 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający podał orientacyjne rzędy wielkości. (+/- 10%)  

 

Termin wykonania zamówienia  

45 dni od dnia podpisania umowy 

 

Warunki udziału w postępowaniu ( wymagania wobec wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu ) 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Posiadania stosownego wpisu do ewidencji w zakresie  prowadzonych usług.  

2. Posiadania  odpowiedniego pozwolenia w zakresie prowadzonej działalności zwłaszcza dot.     

    odpadów  

3. Posiadania minimum 36 - miesięcznego doświadczenia w zakresie prowadzonych usług.. 

4. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie wykonywanych usług. 

5. Wykonywania prac w godzinach ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Posiadanie (własność, najem, dzierżawa, leasing) wymaganego sprzętu do wykonania usługi    

    stanowiącej przedmiot zapytania.  

 

Składanie ofert 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej. 

Rekomendujemy wizję lokalna w terenie w celu oględzin terenu działki i złożenia korzystnej 

oferty cenowej. 

 

Termin składania ofert 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2017 r. do godziny 16:00 w 

siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  Warszawa, ul. Wiejska 18 lok. 20 osobiście lub 

pocztą na adres Zamawiającego – liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
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Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez otwierania. 

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Wybór oferty 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny. 

 

Wykluczenie z postępowania 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

na: 

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu 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. 

 

Informacje dodatkowe 

Rozliczenie finansowe Wykonawcy Usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie 

faktycznie wykonanych prac.  

 

Osoba do kontaktów: 

Krzysztof Miroński 

Rada Naczelna  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

Tel.  608 202 994 

e-mail: krzysztof.mironski@wp.pl 
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