URZĄD MIEJSKI W KONINIE
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl

GN.6870.2.1.2020

Konin, dnia 07.01.2020 r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami udzielania zamówień publicznych do
30.000 euro ( Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 68/2018 z 24.05.2018 r. w
sprawie dokonywania zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych , dla których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO ze środków budżetu Miasta
Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich).
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi pn. utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej
wraz z budową tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na : utwardzeniu materiałem sypkim lub
kawałkowym niesortowanym ( tzw. pospółką gliniastą ) oraz drobnym tłuczniem ścieżki rekreacyjnej
pieszo-rowerowej i tarasu widokowego na gruntach pokopalnianych, wycięciu drzew–samosiejek
kolidujących ze ścieżką prowadzącą do tarasu, pielęgnacji krzewów ozdobnych wzdłuż ścieżki oraz
zabetonowaniu w gruncie dwóch ławek z bali i 3 barier metalowych o łącznej dł. około 25 mb.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia :
1/ skorytowanie ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej po istniejącym śladzie na odcinku od drogi
betonowej na hałdach do drogi gruntowej przy ul. Kleczewskiej o następujących parametrach :
szerokość 1,5 m, głębokość 10 cm, długość 450 mb, utwardzenie ścieżki materiałem sypkim lub
kawałkowym niesortowanym składającym się z grubszego żwiru, piasku, gliny ( tzw. pospółką
gliniastą ), z uwzględnieniem jej odwodnienia ( odcinek zaznaczony strzałkami nr : 1, 2 na załączonej
mapie )
2/, skorytowanie ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do tarasu widokowego na zbiornik wodny
Zatorze o następujących parametrach : szerokość 1,5 m, głębokość 10 cm, długość 120 mb,
utwardzenie ścieżki materiałem sypkim lub kawałkowym niesortowanym tzw. pospółką gliniastą
z uwzględnieniem jej odwodnienia ( odcinek zaznaczony strzałką nr 3 na mapie )
3/ skorytowanie i utwardzenie powierzchni tarasu widokowego o pow. około 50 m2 materiałem
sypkim lub kawałkowym niesortowanym tzw. pospółką gliniastą oraz umieszczenie dwóch ławek
z bali i bariery metalowej o dł. 10 mb trwale związanych z gruntem ( końcowy odcinek strzałki nr 3
na mapie )
4/ Utwardzenie drobnym tłuczniem polanki na hałdzie i początkowego odcinka ścieżki rekreacyjnej od
strony ul. Kleczewskiej o dł. 30 mb, założenie 2 barier metalowych trwale związanych z gruntem
o dł. 8 mb każda ( odcinek zaznaczony strzałką nr 1 na mapie ) oraz wyrównanie powierzchni drogi
gruntowej od miejsca początkowego ścieżki do ul. Kleczewskiej
5/ oczyszczenie terenu z drzew–samosiejek kolidujących z wyznaczoną ścieżką prowadzącą do tarasu
widokowego oraz na tarasie widokowym - dotyczy drzew-samosiejek niewymagających wydania
decyzji na wycięcie drzew ( odcinek zaznaczony strzałką nr 3 na mapie )
6/ pielęgnacja korekcyjna krzewów ozdobnych wzdłuż ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej
( odcinek zaznaczony strzałką nr 2 na mapie ) Wycinkę drzew-samosiejek, pielęgnację krzewów należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadami hodowli lasu.

7/ ustawienie kamieni–głazów na polance i w miejscach uniemożliwiających wjazd pojazdów
mechanicznych na ścieżkę na terenie hałd
8/ wykonanie i umieszczenie trwale związanych z gruntem w wyznaczonych miejscach 4 tablic
informujących o terenie rekreacyjnym i zakazie wjazdu pojazdów mechanicznych.
W załączeniu mapki lokalizacyjne przedsięwzięcia.
3. Warunki finansowania zadania:
Należność za wykonaną usługę będzie płatna po wykonaniu zadania. Protokół odbioru prac stanowić
będą podstawę do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę.
Termin płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Termin zakończenia prac - do dnia 30 czerwca 2020 r.
5. Kryteria oceny oferty : najniższa cena zadania – 100 % (minimalizacja).
Oceny wypełniania kryteriów zadania dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty
najkorzystniejszej w ramach danego kryterium (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100).
Oferty niespełniające warunków zapytania ofertowego nie będą podlegały ocenie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na roboty związane
z utwardzeniem drogi gruntowej na okres 3 lat od dnia wykonania zadania.
7. Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
(Załącznik Nr 1 ). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Do oferty należy załączyć kosztorys prac obejmujący zakres zapytania ofertowego.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2020 r. do godz. 15:00
9. Miejsce, sposób złożenia oferty – oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1.
Oferent zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej :
Urząd Miejski w Koninie Wydział Gospodarki Nieruchomościami
62-500 Konin, plac Wolności 1
Oferta dotycząca utwardzenia ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową tarasu widokowego na
hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina.
Nie otwierać przed dniem 20 stycznia 2020 r. godz.15.00
10. Inne wymagania:
a) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do
wykonania zamówienia
b) Wykonawca składając ofertę na usługę zobowiązuje się do podpisania umowy na wykonanie usług
uwzględniającej postanowienia niniejszego zapytania.
Informacji na temat przedmiotu i warunków zapytania ofertowego udziela :
- Błażej Zalewski - z-ca kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami / tel. 63 2401238 /

/-/ Tadeusz Jakubek
Kierownik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
…………………………..
(Zamawiający)

Mapki lokalizacyjne zadania

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
............................................
(pieczęć Wykonawcy)

.......................... dnia..............................

Urząd Miejski
w Koninie
Wydział
Gospodarki Nieruchomościami

OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej wraz
z budową tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina
/ pismo GN.6870.2.1.2020 z dnia 07.01.2020 r./ składam ofertę zgodnie z przedmiotem zapytania
ofertowego.
Oświadczam, że posiadam doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach
wskazanych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Do oferty załączam kosztorys prac obejmujący zakres zapytania ofertowego.

Nazwa i adres Wykonawcy:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................
NIP......................................................................REGON ...........................................................

.....................................
(podpis osoby upoważnionej)

