
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

62-500 Konin, plac Wolności 1,  tel. 63 2401111, fax 63 2429920,  sekretariat@konin.um.gov.pl,  www.konin.pl 

 

 

GK.7021.1.4.2018                              Konin, dnia 24  styczeń  2018 r. 

Publiczny Konkurs Ofert 

I. Zamawiający: 

Miasto Konin 
Plac Wolności 1 
62 – 500 Konin  
NIP 665-289-98-34, REGON 311019036 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

 

„Wykonanie oprysków przeciwko kleszczom, komarom i meszkom na terenach miasta Konina”             

 CPV –  90.92.20.00-6    Usługi zwalczania szkodników 

III. Wymagania  dotyczące usługi wykonania  oprysków przeciwko kleszczom, komarom i 

meszkom  na terenie konińskich parków i skwerów metodą zamgławiania „na zimno” 

zgodnie z poniższą specyfikacją; 

1.Zabiegi należy przeprowadzić na łącznej powierzchni 176,7133 ha w 10 miejscach położonych   

   w Koninie (zgodnie z wykazem w załączniku A do niniejszego zapytania) , 

2.Wykonanie zabiegów w sezonie letnim w dwóch etapach  w okresach: 

    - I Etap – czerwiec od  11.06.2018r  do 20 06.2018 r., 

    - II Etap – lipiec od 09.07.2018 r. do 20.07.2018 r., 

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać monitoringu terenu przeznaczonego do wykonania prac   

   (zgodnie z zał. A)  jeden dzień przed każdym  planowanym opryskiem. Wykonawca podczas          

    monitoringu   określi  miejsca zwiększonego występowania owadów. 

       4. Konkretny termin (datę dzienną)  mieszczący się  w okresach wskazanych w pkt 2, w   

            zależności od warunków atmosferycznych, zostanie ściśle określony  przez Wykonawcę na   

           minimum dwa dni przed wykonaniem zabiegu. O planowanym terminie  Wykonawca   

            bezwzględnie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego pocztą elektroniczną  na adres e-  

            mail  (elzbieta.wojnarowska@konin.um.gov.pl)  

5. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do Oferty w publicznym konkursie ofert  

    (Załącznik nr       1)  dokumenty dotyczące preparatów, sprzętu niezbędnego do realizacji           

     zamówienia, którego zamierza   użyć do wykonania zabiegów  (zezwolenia, karty     

     charakterystyki , wykaz  sprzętu). 

6. Wykonawca do oprysku powinien zastosować selektywny preparat działający wybiórczo oraz       

     metodę jak najmniej szkodliwą   dla ludzi i organizmów pożytecznych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować lokalną społeczność (mieszkańców Konina) o        

    terminie wykonywania oprysków. 
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8. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność  za ewentualne szkody w stosunku do ludzi, zwierząt i    

roślin powstałe w trakcie prac, jak i  bezpośrednio po ich zakończeniu. Wymagane jest, aby      

Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC dla prowadzonej działalności na kwotę co najmniej  

30 000,00 zł  

        9.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi (według wzoru   

             stanowiącego Załącznik nr 2).  

  Warunkiem zawarcia umowy będzie okazanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej z tytułu OC          

   prowadzonej działalności gospodarczej na okres nie krótszy  niż do 20 lipca 2018 roku.   

   Przed przystąpieniem do realizacji  umowy , Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od   

    zawarcia umowy  dostarczy dowód ubezpieczenia obejmujący okres do 20 lipca 2018 r. 

IV.   Zamówienie wykonywane będzie w okresie ; 

   I Etap -  od 11.06.2018  r. do 20 06.2018 r. 

   II Etap - do 09.07.2018 r. do 20.07.2018  r.  

V. Warunki wykonania zamówienia : 

 Wykonawca musi posiadać  wiedzę, doświadczenie  i  odpowiedni potencjał techniczny (sprzęt i    

  urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie 

usługi polegające na zwalczaniu szkodników (Oprysk) . Na potwierdzenie należy wypełnić druk 

„Informacja o posiadanym doświadczeniu” (załącznik nr 3). 

VI.     Kryteria oceny oferty; 

- cena oferty                                                                                       100% 

VII.     Sposób przygotowania oferty: 

       Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA W PUBLICZNYM KONKURSIE   

  OFERT” (Załącznik Nr  1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do   

  reprezentowania Wykonawcy. W innym przypadku do oferty powinno być załączone   

  stosowne pełnomocnictwo.  

VIII.          Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

a) Pisemną Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,  

plac Wolności 1, 62-500 Konin , nie później niż do dnia 20.02.2018 r. do godziny 12:00. 

b) Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(opakowaniu). 

c) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie, 

Plac Wolności 1 
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62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

Oferta na: 

           „Wykonanie oprysków przeciwko kleszczom, komarom i meszkom na terenach  

             miasta Konina  „ 

Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres    

 Wykonawcy. 

 IX.           Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  20.02.2018 r. o godz. 13:00 w pokoju nr 208 Urzędu    

                Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

     Otwarcie ofert jest jawne 

X.     Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po 

podpisaniu przez strony protokołu odbioru prac (po zakończeniu oprysków w obu Etapach),    w 

ciągu 30 dni od daty przedłożenia  prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadku   

    gdy: 

a) nie  złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym 

lub jest nie celowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej  

umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia  postępowania  bez podawania 

przyczyny. 

4. Okres związania oferty – 30 dni od dnia jej złożenia. 

5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym również 

wyjaśnień  i dowodów dotyczących rażąco niskiej (brak wyjaśnień lub dostarczone 

wyjaśnienia wraz z dowodami, które nie potwierdzają, iż cena nie jest rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia – skutkuje odrzuceniem oferty). 
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Kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej 

/-/ Sławomir Matysiak 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Elżbieta Wojnarowska 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

ul. Wojska Polskiego 2 

62 – 500 Konin 

tel. (063) 240 – 13 – 67  

a-mail: elzbieta.wojnarowska@konin.um.gov.pl 
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Załącznik nr 1 
 

 

NAZWA WYKONAWCY 

………………..………………….……..….. 

…………………………………….…..…… 

Tel………………………………………….. 

Fax……………….…………………..…….. 

e-mail…………….………………..……….. 

 

 

 

OFERTA W PUBLICZNYM KONKURSIE OFERT 
 
Urząd Miejski w Koninie 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
 

 

Odpowiadając na  ogłoszenie w publicznym konkursie ofert z dnia 24.01.2018 r. (znak pisma 

GK.7021.1.4.2018) na: 

„Wykonanie oprysków przeciwko kleszczom, komarom i meszkom na terenach miasta Konina” 

 

 pow. 176,7133 ha 

 

Proponowany preparat do wykonania usługi ( w dwóch Etapach)  oprysku przeciwko kleszczom, 

komarom i meszkom na terenach miasta Konina  

 

zgodnie z załącznikiem A                                        ………………………………………………. 

                                                                                                                                      NAZWA PREPARATU 

 

 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   ……….............................................................................................. zł (netto) 

 

+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 

 

= ........................................................................................................ zł (brutto) 

 

słownie :  ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 
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(W ww cenie uwzględniono wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia -  zgodnie z zakresem 

określonym w Publicznym Konkursie Ofert ) 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu konkursowym, na dowód czego załączam wykaz usług polegających na 

zwalczaniu szkodników (Oprysk). 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia określonym w  

publicznym konkursie ofert z dnia 24.01.2018 roku  oraz projektem umowy (załącznik nr 2)  i 

nie wnoszę do nich zastrzeżeń, podpiszę umowę na warunkach określonych w załączniku nr 2 

oraz wykonam zamówienie zgodnie z ww dokumentami. 

 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w  publicznym konkursie ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(..........................................)                           (...........................................................................) 
          Miejscowość i data                                      Podpis i pieczęć 

                                                                               pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy 
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PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA MONITORINGU  
 

W dniu …… Wykonawca przeprowadził monitoring terenów objętych wykonaniem 
usługi oprysków przeciwko kleszczom, komarom i meszkom zgodnie z poniższym 
zestawieniem 
 

 
L.P. 

 
WSKAZANY TEREN 

 
POWIERZCHNIA 

CALKOWITA 
 

ha 

 
POWIERZCHNIA 
ZWIĘKSZONEGO 
WYSTĘPOWANIA 

OWADÓW 

 
POWIERZCHNIA 

ZMNIEJSZONEGO 
WYSTĘPOWANIA 

OWADÓW 
 

1 Park im.F.Chopina 
ul.Kościuszki 
 

10,2594    

2 Las Komunalny 
ul.Nadrzeczna  
 

24,0109   

3 Tereny przy rzece Warta 
na długości nowej alejki 
od budynków Komendy 
Miejskiej Policji do 
budynków Zespołu Szkół 
Budowlanych i 
Kształcenia Zawodowego 
w Koninie 
 

26,2284   

4 Bulwary Nadwarciańskie 
 

27,2246   

5 Park Pływalnia  
ul. Przemysłowa 
 

6,7731   

6 Park 700 Lecia 
 ul. Harcerska 
 

7,6232   

7 Teren przy Galerii 
ul.Paderewskiego 
 

29,8277   

8 Park  ul.Ślesińska 0,7144 
 

  

9 Park Laskówiec 
ul.Skrótowa a Rudzicka 
 

3,3484   

10 Plaza Gosławice  
 

40,7032   

 
 

 
RAZEM; 

 
176,7133 ha 
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…………………………………….. 
Nazwa i adres oferenta                                                                                                                 Załącznik nr 3 
 
 

Informacja o posiadanym doświadczeniu 
 

Zadanie pn; Wykonanie oprysków przeciwko kleszczom, komarom i meszkom na terenie   
                     miasta Konina 
 
Oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu następujących 

usług odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

L.p. Nazwa i adres 

Zlceniającego 

Informacje dotyczące 

zlecenia 

    Czas       

    realizacji 

 

Początek 

dzień/miesiąc/rok 

 

 

Koniec 

dzień/miesiąc/rok 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączamy dokumenty  potwierdzające, że wskazane w/w usługi zostały wykonane 
należycie. 
 
 
 
 
 
                                         ……………………………………………………………… 
                                                                        Podpis i pieczątka oferenta 


