
SPECYFIKACJA ISTOTi\YCH WARUNKOW I,RZETARGU

(ZAM)WIENIE t{IE JEST ZAM)WIENIEM PUI]uCZl{yM)

Stadnina Koni ,,RACOT" Spółkaz o .o., Racot ul. Dworcowa 5, 64-000 I(ościan, woj.
wielkopolskie ogłasza przetarg na: Prace pielęgnacy jne oraz nowe nasadzenia lv parku
w Gryżynie gm. Kościan, rvoi. wielkopolskie.

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU - wykonanie następujących prac w parku
rv Gryżynie:

1. Usługa ciecia pielęgnacyjnego drzerv - pow. okolo 1 lra,

2. Usługa wycinki posuszu, prześwietlenia koron drzerv, wycinki - pow. okolo 1 ha,

3. Usluga rvycinki drzew - 28 sztuk,

4. Usługa ciecia pielęgnacyjnego żyrvopłotu - 300 m2.

5. Inwestor posiada dokumentacje l, zezwolenie konserwatorskie na wykonanie w/w prac.

6. Zamawlający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI : do 20.11.2015 r.

III. INF-OIłMACJE oGoLNE

1. Ofertę należy przygotować wg własnego wzoru. Oferta winna znądowac się w
zamkniętej kopercie z napisem: ,,Of'erta na prace pielęgnacyine oyaz nowe
nasadzenia w parku w Gryżynie" otaz opatrzona nazwą i adresem Zamawtającego i
Wykonawcy.

2. Wykonawca lnoze zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnyclr
Warr_rnków Przetargu.

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w sprawie przetargu należy kierować na adres:
Stadnina Koni ,,RACOT" Spółka z o .o., Racot ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, woj.
wielkopolskie, tel. 10651 511-79-64 i (065) 53I-0ż-97 .

4. Upoważnionymi osobami do kontaktu z Wykonawcami są:

al JacekŁugowski - tel, (065) 5lI-79-64,
b/ Kazilnierz Dcrrrbny - tel. (065) 511-79-64.

5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrekcji Stadniny Koni w Racocie,
ul. l)worcowa 5, 64-000 Kościan, do dnia 10.09.2015 r., do gorJz.15.00.

6. Zaleca się, aby Wykonawca zgronladził wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty. Niezbędna wizja lokalna przed sporządzeniern oferty.



ż

7. Ofertę na|eży napisać w języku polskinr, na maszynie clo pisania lub komputerze. Oferta
musi być podpisana przęz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , .którego oferta zostanie uzrnna za
najkorzystniejszą.

10. Cenę oferty na\eży określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług
VAT).

1 1. Zamawlalący zastrzega sobie możliwość uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny.

12. Przy wyborze oferly Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena - I00 "^

IV. WYNIKI PII,ZETARGU I WAIłUNKI ZAWAIłCIA UMOWY

),. Zamawiający dopuszczamożIiwośó wyborr,r kilku najkorzystniejszych spośród złożonych
ofert w celu omówięnja szczegółów zadania i negocjacji,

L Zamawiający powiadomi o wyniku ptzetargu, przesyłając zarviadonrienie wszystkim
Wykonawcom.

3. Z Wykonawcą którego oferta zoslała uznana za nąkorzystniejszą, zostanie podpisana
umowa.
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