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ZP/55/2018                                                                                       Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) 

1.  Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74;  03-131 Warszawa 
 

2. Przedmiot postępowania: 

 

Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie ZOL ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa Radość 

 

CPV:  

77310000-6 Usługi utrzymania terenów zielonych 

  

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

- od dnia następnego po podpisaniu umowy do 15 marca 2019 r. 
 

4. Kryteria oceny ofert:  100 % cena. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w pielęgnacji drzew i krzewów zgodnie ze sztuką pielęgnacji 

na terenie ZOL przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa Radość obręb ewidencyjny 3-12-33 jako 

działki ewidencyjne o numerach: 31/2, 71, 70, 92/P/13, 72, 91/P/13. 

2. Z uwagi na znaczne rozmiary drzew cięcie drzewostanu będzie musiało być wykonane metodą 

alpinistyczną, konieczne są duże cięcia poprawiające statykę drzew, usunięcie posuszu. 

3. Zakres wykonania następujących prac:  

1) Wycinka 2 topól wraz z wywozem i utylizacją materiału roślinnego 

2) Wycinka 7 drzew ob. powyżej  100 cm i 2 ob. od 60 do 99 cm drzew wraz z wywozem  

i utylizacją materiału roślinnego 

3) Wykarczowanie 2 kęp jałowców wraz z wywozem i utylizacją materiału roślinnego 

4) Oprysk i przycięcie 5 kęp jałowców 

5) Pielęgnacja 81 drzew o obwodach powyżej 100 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału 

roślinnego 

6) Pielęgnacja 97 drzew o obwodach  od 60 do 99 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału 

roślinnego 

7) Pielęgnacja 46 drzew o obwodach do 59 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału 

roślinnego 

8) Otoczenie 3 kęp jałowców rosnących w półkolu z tyłu budynku ekobordem, zdjęcie darni 

na szerokości ok. 1 m, wyłożenie tego obszaru matą przeciwchwastową, zakup i nasadzenia 

roślin na obszarze ok. 150 m2 (tawuły, liliowce, budleje, rozchodniki ogrodowe, berberysy, 

miniaturowe pęcherznice kalinolistne, wysypanie rabat korą sosnową średniomieloną. 

9) Przygotowanie opisu wraz z dokumentacją zdjęciową dla wszystkich drzew wskazanych do 

usunięcia, która posłuży jako załącznik do składanego wniosku o wycinkę.  

 



4. Z uwagi na okres lęgowy ptaków prace zostaną podzielone na 4 etapy, poniżej przedstawiono 

zadania do wykonania w poszczególnych etapach (po uzgodnieniu z Zamawiającym): 

• Do etapu 1 należą zadania nr: 3), 4), 8) 

• Do etapu 2 należą zadania nr: 5) 

• Do etapu 3 należą zadania nr: 6), 7) 

• Do etapu 4 należą zadania nr: 1), 2), 9) 

5. Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy obligatoryjnie odbyć wizję lokalną w dniu 

26.07.2018 r. Kontakt z P. Halina Górka tel. 608-633-744.  Adres wskazano w pkt 7. 

 

6. Pytania do Zamawiającego 

Pytania do Zamawiającego można kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres:  

- h.gorka@scol.warszawa.pl, tel.  608-633-744 – w zakresie przedmiotu zamówienia i wizji lokalnej  

- przetargi@scol.warszawa.pl,tel.  (22) 811 06 88 wew. 271 – w zakresie procedury i złożenia oferty 
 

7. Miejsce prowadzenia prac 
 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa Radość 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 
 

 Oferty należy złożyć do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Zarządu przy  

 ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  

 przetargi@scol.warszawa.pl  

9. Opis sposobu wskazania ceny 

1) Na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową 

netto/VAT/brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia na podstawie własnej 

kalkulacji.     

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

10. Informacje o formalnościach  

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże informacje 

wykonawcom,  którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie 

internetowej Zamawiającego www.scol@warszawa.pl/przetargi. 

2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

4) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

-  odwołania postępowania, 

-  do przesunięcia terminu składania ofert, 

-  udzielenia zamówień uzupełniających  
 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz ofertowo-cenowy 

2. Wzór umowy 
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