
Płock, dn. 22.02.2018r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20.000,00 zł

I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów)
znajdujących się na działkach o nr ewidencyjnych: 235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr 4 przy
ul. Łukasiewicza w Płocku, w formie mapowej na mapie do celów projektowych w skali 1:500,
zawierającej  wszystkie  drzewa  i  krzewy  w  granicach  opracowania  naniesione  przez
uprawnionego geodetę na podstawie pomiarów terenowych z dokładnością do 0,2 m (wraz z
wykonaniem  oznaczeń  na  drzewach  w  terenie  numerami  zgodnymi  z  zestawieniem
tabelarycznym) oraz w formie zestawienia według wzoru tabeli stanowiącego załącznik nr 1 do
wzoru umowy, zawierającego:

1) polskie i łacińskie nazwy botaniczne wszystkich rodzajów, gatunków i odmian (jeżeli
określenie  odmiany  będzie  możliwe)  drzew  oraz  krzewów  znajdujących  się  na
wszystkich działkach w granicach opracowania,

2) obwody  pni  dla  poszczególnych  wszystkich  egzemplarzy  drzew  mierzone  na
wysokości 130 cm oraz na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu, a w przypadku
drzew posiadających dwa lub więcej pni, rozgałęzionych poniżej wysokości 130 cm
od  powierzchni  gruntu  należy  podać  obwody  dla  każdego  pnia  z  osobna  na
wysokości 130 cm oraz 5 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli nie jest możliwe podanie
obwodów poszczególnych pni na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu, gdyż są
zrośnięte tworząc jeden pień, należy podać jeden wspólny obwód z odpowiednią
adnotacją w zestawieniu tabelarycznym w uwagach,

3) powierzchnie w metrach kwadratowych poziomego rzutu dla krzewów z podziałem
na  poszczególne  rodzaje,  gatunki  i  odmiany  (jeżeli  określenie  odmiany  będzie
możliwe),

4) w przypadku drzew lub krzewów obumarłych lub kwalifikujących się do usunięcia ze
względu na np. zły stan zdrowotny, zaburzoną statykę Wykonawca zobowiązany jest
dokonać  stosownej  adnotacji  w  zestawieniu  tabelarycznym  w  uwagach  podając
przyczynę zakwalifikowania do usunięcia.

Wykonawca zobowiązany jest  do oznaczenia każdego drzewa w terenie  w sposób czytelny
numerami  zgodnymi  z  numerami  inwentaryzacyjnymi  w  tabeli,  za  pomocą  specjalnego
znacznika/farby  do  drzew  w  aerozolu  (spray),  przyjaznego  dla  środowiska  naturalnego,
odpornego na warunki atmosferyczne, wysokość cyfr nie powinna przekroczyć 20 cm. Zakazuje
się  zastosowania  znaczników/farb  mających  negatywny  wpływ  na  drzewa  i  środowisko
przyrodnicze  np.  farb  w sprayu.  Wykonanie  opracowania  bez  oznaczenia  drzew w terenie,
będzie traktowane jako wada przedmiotu umowy.

Część tabelaryczna inwentaryzacji  musi być wykonana na podstawie pomiarów terenowych,
zgodnie z załącznikiem nr  1 do wzoru umowy. Wykonanie  opracowania w inny sposób niż
wskazany w w/w  załączniku nr 1 bez konsultacji z Zamawiającym, będzie traktowane jako
wada inwentaryzacji.

Pomiary  wszystkich  drzew  i  krzewów  muszą  być  wykonane  za  pomocą  certyfikowanej
taśmy/taśm mierniczych lub innych certyfikowanych urządzeń, a dokładna lokalizacja roślin
musi być naniesiona przez uprawnionego geodetę na aktualną mapę do celów projektowych w
skali 1:500. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  razem  z  przedmiotem  opracowania  pisemne
oświadczenie Wykonawcy, że dostarczona inwentaryzacja jest kompletna, wykonana zgodnie z
umową, ofertą, zawiera wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się w granicach opracowania
naniesione  na  aktualną  mapę  do  celów  projektowych  w  skali  1:500 przez  uprawnionego
geodetę,  zawiera  pomiary,  które  zostały  wykonane  przy  użyciu  certyfikowanej  taśmy/taśm
mierniczych  lub  innych  certyfikowanych  urządzeń  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do  wzoru
umowy. Wykonawca składa oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji
papierowej  i  wersji  elektronicznej.  Przedmiotowe  oświadczenie  stanowi  integralną  część
przedmiotu odbioru.



Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w dwóch kompletnych egzemplarzach
w wersji  papierowej  zawierającej  również  załącznik  mapowy w skali  1:500  oraz  w  wersji
elektronicznej  na  płytach  CD/DVD  (skan  dokumentacji  w  zapisie  PDF  oraz  w  wersji
edytowalnej).

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia: pozyskać na
własny koszt  aktualną  mapę do celów projektowych w skali  1:500 niezbędną do realizacji
przedmiotu umowy poprzez wystąpienie odpowiednio wcześnie do stosownej jednostki.

Teren opracowania znajduje się poza  strefą ochrony konserwatorskiej i  warstw kulturowych
miasta Płocka. 

Część roślin zlokalizowana jest na terenach skarpowych.

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 23 marca 2018r.
Miejsce realizacji zamówienia: działki o nr ewidencyjnych: 235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr 4
przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy.
Zamawiający wymaga skierowania do realizacji przedmiotu umowy:
-  min.  1  osobę,  posiadającą  minimum  średnie  wykształcenie  o  kierunku  architektura
krajobrazu, ogrodnictwo lub leśnictwo,
-  min. 1 osobę będącą geodetą uprawnionym.
Zamawiający  wymaga  załączenia  do  formularza  ofertowego  kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie  i  uprawnienia  zawodowe  przez  w/w osoby.  Nie  dostarczenie  tych
dokumentów razem  z  formularzem  ofertowym  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem
oferty.

IV. Forma, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego do dnia 2 marca 2018r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego - Urząd
Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock (wejście od ul. Zduńskiej) – Biuro
Obsługi Klienta – stanowisko nr 6.

V. Kryteria wyboru ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.

VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami.
Justyna Smolińska – Jegierska Ogrodnik Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska 
Urzędu Miasta Płocka tel. 24 367-15-12.

VII.  Termin wyboru ofert.
Wybór ofert nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od upływu terminu na składanie ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- przesunięcia terminu z przyczyn trudnych do przewidzenia,
- nie wybrania żadnej z ofert.

VIII. Załączniki.
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Mapa poglądowa terenu.
3. Wzór umowy + załączniki do umowy.


