
Szczecin, dnia 08 lutego 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w celu wyboru wykonawcy usługi realizacji usługi wycinki drzew zagrażających ruchowi

turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w parku naturalistyczno-

krajobrazowym „Dolina Miłości"

I.ZAMAWIAJĄCY:

ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin

tel. +48 91 489 42 33
e-mail: fzbiuro@gajanet.pl
NIP 852-10-91-280, Regon 810497893

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności, prowadzone zgodnie z uchwała Zarządu
Federacji Zielonych „GAJA" nr 4/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania zamówień
dla dostaw i usług (...).

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest  usługa  związana z  wycinką drzew zagrażających ruchowi
turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w parku naturalistyczno-
krajobrazowym „Dolina Miłości".

2.Opis przedmiotu zamówienia (realizowanego na podstawie umowy zlecenia):
1)przeprowadzenie wycinki wyznaczonych 136 okazów drzew zagrażających ruchowi pieszemu

w parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości" z  pozostawieniem drewna na
gruncie poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Powyższe dotyczy drzew martwych bądź
z zaawansowanymi zmianami chorobowymi w postaci posuszu w pniu i koronie, a także

nieuwzględnionych w wykazie pojedynczych wiatrowałów „leżących" na trasie szlaków
turystycznych. Lokalizacja prac: wydzielenia leśne 256a, c, d, f, g, 257a, b, c, d, f, h, i, k, I, m, n,

o Nadleśnictwa Chojna, tj. działkę ewidencyjną nr 257/2 i fragment działki nr 256/2 obręb
Zatoń Dolna w gminie Chojna o łącznej powierzchni 43,25 ha. Przykładowe drzewa obrazują
załączone zdjęcia nr 1-4 (w załączniku nr 4);

2)przeprowadzenie wycinki wyznaczonych 14 okazów drzew zagrażających ruchowi pojazdów
na drodze publicznej  relacji Zatoń Dolna - Krajnik Dolny i parkingu w bezpośrednim
sąsiedztwie parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości" z pozostawieniem drewna
na gruncie poza jezdnią i pasem drogowym drogi publicznej relacji Zatoń Dolna - Krajnik
Dolny (tj. w parku). Lokalizacja prac: wydzielenia leśne 256b, 256f, 257b, 257f, 257k
Nadleśnictwa Chojna, tj. fragmenty działek ewidencyjnych nr 256/2, 256/5 i 257/2 obręb
Zatoń Dolna w gminie Chojna o łącznej powierzchni 18,81 ha. Wykonawca odpowiada za
wstrzymanie ruchu pojazdów na ww. drodze podczas realizacji   prac (zabezpieczenie
oznakowaniem i osobami z obu kierunków drogi). Pisemne zgłoszenie terminu wykonania ww.

prac dokona Federacja Zielonych „GAJA", po wcześniejszym ustaleniu konkretnych dni
realizacji wycinki z Wykonawcą. Powalanie drzew odbywać się musi w kierunku przeciwnym
do jezdni drogi bądź w sposób najmniej zagrażający uszkodzeniu nawierzchni drogi (za
ewentualne  uszkodzenie  nawierzchni drogi  podczas  prac  odpowiada  Wykonawca).
Przykładowe drzewa obrazują załączone zdjęcia nr 5-8 (w załączniku nr 4);

3)przeprowadzenie demontażu uszkodzonej „małej infrastruktury" w parku naturalistyczno-
krajobrazowym „Dolina Miłości" oraz samowolnie posadowionego szałasu wraz z utylizacją
ww. materiałów. Działanie dotyczy usunięcia drewnianej  wiaty „grzybka" ze stołem i

siedziskami (lokalizacja wydzielenie 257b Nadleśnictwa Chojna, działka ewidencyjna nr 257/2
obręb Zatoń Dolna, współrzędne: N5327'95.6" E1840'46.2"), drewnianej ławki (lokalizacja
wydzielenie 257k Nadleśnictwa Chojna, działka ewidencyjna nr 257/2 obręb Zatoń Dolna,



współrzędne: N5324'33.7" E1839'55.4") oraz samowolnie posadowionego szałasu/ziemianki
(lokalizacja wydzielenie 256d Nadleśnictwa Chojna, działka ewidencyjna nr 256/2 obręb Zatoń
Dolna, współrzędne: N53'01"11.0" E1417'65.2") wraz z uprzątnięciem pozostawionych w
obrębie szałasu/ziemianki śmieci (wewnątrz konstrukcji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie
obejmującym 15 m2). Wiata z siedziskami zajmuje 4 m2 i jest wysoka na 3,2 m. Drewniana
ławka ma wymiary 0,4m x 1,5 m x ok. 0,4m. Szałas posadowiony został na przewróconych

drzewach, a ziemianka wykopana została na głębokość ok. 2,5 m - po uprzątnięciu zaśmieceń
i folii, powalone drzewa należy pociąć w celu trwałego zawalenia konstrukcji. Wygląd
urządzeń obrazują załączone zdjęcia nr 9-12 (w załączniku nr 4).
UWAGA - W załączeniu przedstawiony został wykaz 289 drzew zinwentaryzowanych na dzień
04.02.2021 r. Wycinka będąca przedmiotem obecnego zamówienia dotyczy tylko 150
egzemplarzy drzew! Drzewa są ponumerowane pomarańczową farba w terenie. Są to w

ponad 60% drzewa dziuplaste. Możliwość dojazdu do drzew jest ograniczona bądź nie ma jej
wcale. Wszystkie drzewa zaliczyć należy do „niebezpiecznych" (trudne warunku prac).
W trakcie prowadzenia wycinki może okazać się, że niektóre drzewa będą już powalone na
trasie szlaków i drogę bądź na trasach szlaków będą już „leżały" dodatkowe drzewa.
Obligatoryjnie wycince podlegać będzie 136 okazów drzew oznaczonych numerami: 1-13, 18-
19, 28-31 36-39, 41-42, 45-46, 61-63, 68-69, 75-80, 82-83, 85-88, 94-95, 105, 108-109, 110-

111, 117-130, 140-141, 147-151, 158-163, 168-169, 172-177, 181-186, 194-195, 199-207, 215-

218, 225-226, 228-232, 234-235, 239-240, 248-251, 259-260, 269-270, 273-277, 280-281, 283-

285, natomiast pozostałe 14 drzew przewidzianych do wycinki/usunięcia z tras szlaków
turystycznych ustalone zostanie z wykonawcą i wpisane w protokole przekazania terenu prac
wykonawcy w dniu podpisywania umowy!
Nadzór przyrodniczy/ornitologiczny nad realizacją prac w terenie będzie pełnił przedstawiciel
Zamawiającego.

3.Szczegóły realizacji usługi, terminy poszczególnych prac, warunki płatności oraz pozostałe wymogi
zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.

IV.CPV

77211400-6: Usługi wycinania drzew
90910000-9 Usługi sprzątania

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
•posiadają doświadczenie w zakresie wycinki drzew na łącznej powierzchni nie mniejszej niż

10 ha - zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
należycie prace w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi
polegające na wykonaniu prac leśnych tj. prac z zakresu wycinki drzew,

•dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach -
oraz zapewnią stałego kierownika prac tj. osobę posiadającą doświadczenie w pracach
leśnych wykonywanych na łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10 ha w granicach obszarów
chronionych: parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów
Natura 2000 lub na terenie PGL Lasy Państwowe bądź parków stanowiących zabytki.
Kierownik prac będzie odpowiadać za organizację prac oraz należyte wykonanie przedmiotu
umowy, przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia.

VI.SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Oferent złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu



warunków udziału w postępowaniu oraz przedłoży potwierdzenie wykonanych prac (potwierdzenie/
protokół zdawczo-odbiorczy wycinki drzew na łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10 ha).

VII.KRYTERIA OCENY OFERTY

Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena.

VIII.INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO
KRYTERIUM OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium, którym jest cena.

2.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

3.Wszystkie dokumenty zostaną ocenione według niżej przedstawionych wag punktowych.

Cena -100%

Ocenie podlega cena brutto oferty złożonej przez Oferenta. Za najniższą cenę C min
Zamawiający przydzieli 100 punktów, co przy wadze kryterium stanowi 100 pkt.
obliczeniowych. Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

C min (najniższa cena oferowana brutto)
Co =x 100 punktów

C bof(cena badanej oferty brutto)

IX.TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 12:00.

2.Termin jest  zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona)
do Zamawiającego.

3.Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane.

X.SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty muszą być złożone w formie elektronicznej - skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego
formularza oferty należy przesłać na adres email: agnieszka.raclawska@gajanet.pl, wpisując w polu
wskazującym temat wiadomości: „Oferta na usługę wycinki drzew zagrażających ruchowi

turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w parku naturalistyczno-
krajobrazowym „Dolina Miłości".

XI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy sporządzić:

•w języku polskim;
•na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

•składając podpis/-y pod oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zawartym w formularzu oferty.

2.W ofercie należy podać:

- stawkę za realizację całości usługi netto i brutto - podaną w polskich złotych [PLNj.

XII.ZAKRES WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 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 w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji   członka  organu  nadzorczego  lub zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII.WARUNKI  ZMIANY  ZLECENIA ZAWARTEGO W WYNIKU  PRZEPROWADZONEGO

POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuści zmianę zlecenia z następujących powodów:

1)zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych po dniu podpisania umowy;

2)okoliczności siły wyższej.

XIV.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

XV.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.

XVI.POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie

ze  sposobem  reprezentacji  wynikającym z   dokumentów rejestrowych lub udzielonego
pełnomocnictwa.

2.W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent

zobowiązany jest  do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie
przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od zgłoszenia
wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty

w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

3.Zamawiający zastrzega  sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia  oraz
do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach
i zasadach.

5.Powyższe zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia na realizację usługi!

XVII.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z  niniejszym zapytaniem ofertowym: Agnieszka
Racławska, email: agnieszka.raclawska@gajanet.pl.

XVIII.ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

1)formularz ofertowy;
2)projekt umowy zlecenia;



WICEPREZES

Aneta Kozłowska

3)tabelaryczne zestawienie drzew zinwentaryzowanych do wycinki z orientacyjną mapą z ich

lokalizacją;
4)dokumentacja fotograficzna zamówienia - zdjęcia nr 1-12.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję,
że:

1.administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA z siedzibą
w Szczecinie 70-374, ul. 5 Lipca 45, email: fzbiuro@ga janet.pl;

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z zapytaniem ofertowym w celu wyboru wykonawcy usługi realizacji usługi wycinki
drzew zagrażających ruchowi turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w
parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości" - prowadzonym z zapewnieniem zasady

konkurencyjności;
3.dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa;
4.dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane, ani nie będą podlegały

profilowaniu;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
6.administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7.przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prze

noszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


