
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: jolanta.klimek  @staszow.pl  

adres strony internetowej postępowania: bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Inwentaryzacja dendrologiczna terenów gminnych zlokalizowanych w Staszowie położonych
na działkach o nr 1911/2 obręb ewid. Staszów oraz działkach o nr 592/1, 592/2 obręb ewid.
Wiśniowa wraz z oceną stanu fitosanitarnego”.

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  inwentaryzacji  dendrologicznej  wraz  z  oceną  stanu
fitosanitarnego:

1) Parku Legionów w Staszowie, położonego na działce o nr ewid. 1911/2, obręb ewid.
Staszów, o pow. 1,1655 ha, który objęty jest ochroną jako obiekt zabytkowy – wpis do
rejestru zabytków pod pozycją 714 oraz 470 (t.);

2) Zespołu Pałacowo - Parkowego w Wiśniowej (park) położonego na działkach o nr ewid.
592/1 oraz 592/2 o łącznej pow. 4,2297 ha – wpis do rejestru zabytków pod pozycją A
894 pod nr 3. 

Nadzór  konserwatorski  nad  ww.  nieruchomościami  sprawuje  Wojewódzki  Urząd  Ochrony
Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17, 27-600 Sandomierz.

2. Oferta  powinna zawierać  szczegółową inwentaryzację  wszystkich  drzew znajdujących  się  na
terenie zabytkowego obiektu w formie mapy oraz dokumentu tekstowego (oznaczenie numeryczna
każdego drzewa na mapie  oraz  w dokumencie  tekstowym). W inwentaryzacji  obligatoryjne  dla
każdego z drzew jest:

a) wskazanie gatunku,
b) podanie  parametrów  wielkościowych  (wysokość,  rozpiętość  korony,  obwód  na

wysokości 5 cm oraz 130 cm),
c) określenie  stanu  zdrowotnego  (wskazanie  elementów  mogących  mieć  wpływ  na

stabilność  drzewa oraz  uzasadniających  konieczność  podjęcia  prac  w koronie  drzewa
oraz czy zalecane jest wnioskowanie o usunięcie drzewa),

d) wskazanie konkretnych zabiegów niezbędnych do wykonania, których głównym celem
jest  zachowanie  drzew  w  jak  najlepszym  stanie  (określenie  rodzaju  cięć,  wskazanie
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konieczności  montażu  bezinwazyjnych  wiązań  wraz  ze  wskazaniem  ich  ilości  oraz
wytrzymałości).  

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1973 z późniejszymi zmianami);
 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z art. 37b (Dz. U. z 2021r.

poz. 710 t.j.);
 rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich  i  badań
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych,  badań architektonicznych i  innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
(Dz. U. 2021.81 z 14.01.2021 r.).

4. Opracowanie należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy (w wersji papierowej i elektronicznej na
płycie  CD  w  formacie  txt,  pdf  ),  wraz  z  wszelkimi  wymaganymi  opiniami,  uzgodnieniami
i  decyzjami.  Zakres  opracowania  należy  wykonać  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu  do  akceptacji  propozycji
rozwiązań  technicznych  oraz  zagospodarowania  terenu  wraz  z szacunkową  wyceną  kosztów
realizacji zadania.
5. Dokumentacja  winna  zawierać  w  opisie  wszystkie  dane  stanowiące  podstawę  do  przyjętych
rozwiązań projektowych.

CPV: 71.25.00.00.-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71.35.50.00.-1 - Usługi pomiarowe 
71.51.00.00.-6 - Usługi badania terenu
79.99.52.00.-7 - Usługi katalogowania  

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Dodatkowych informacji  udzielają w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul.  Opatowska 31,
pok. nr 7 oraz 13 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83-44 oraz 15 864 83-47:
- Pani Jolanta Klimek – kierownik Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- Pan Dawid Grosicki – podinspektor Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- Pan Dominik Przytuła – pomoc administracyjna Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy - 60 dni.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli  ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
-  umiejętność  wykonania  przemiotowej  inwentaryzacji  odnosząc  się  do  przepisów określonych
w pkt. 3 określenia przedmiotu zamówienia.
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Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
- formularz oferty.
- aktualny odpis z rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
- aktualny dokument/zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty  wykaz  zrealizowanych  usług  w  zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług (np.
referencje, protokoły odbioru) polegającymi na wykonaniu prac w sposób należyty - (min. 2 szt.),
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  w  dniu  podpisania  umowy  dokumentów,
potwierdzających  zawarcie  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej ubezpieczenia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
osobiście lub pocztą, w zamkniętym opakowaniu, zawierającym opis: Oferta na zadanie pn. 
„Inwentaryzacja dendrologiczna terenów gminnych zlokalizowanych w Staszowie położonych
na działkach o nr 1911/2 obręb ewid. Staszów oraz działkach o nr 592/1, 592/2 obręb ewid.
Wiśniowa wraz z oceną stanu fitosanitarnego”, lub faxem na nr: 15 864 83 04,  w terminie do
dnia 14.04.2022 r. do godz. 1200.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

9. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.

Staszów, dnia 07.04.2022 r. Zatwierdził:
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