Czechowice-Dziedzice, dn. 05.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/POIS/JRP/2017

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach (dalej PIM), zaprasza do
składania ofert na:
wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z siecią kanalizacyjną i wodociągową
przewidzianą do realizacji w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Czechowice – Dziedzice – etap 2”
Oferty prosimy składać na adres: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
do dnia 18.10.2017 r. do godz. 10:00
I. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania podprogowych zamówień
sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Inżynierii
Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – zamówienie udzielane w procedurze
rozeznania rynku tj. zamówień o wartości od 20 000 PLN netto zł do 50 000 PLN netto włącznie (tj.
bez podatku od towarów i usług);

2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania PIM do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji zieleni na okres realizacji inwestycji w
przypadku kolizji istniejącej zieleni z siecią kanalizacyjną i wodociągową przewidzianą do realizacji w
ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap 2”
dla Część 2. Kontraktu III: ” Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów,
Zabrzeg”, o łącznej długości ok. 16,27 km dla sieci:
- kanalizacyjnej w ulicach: Legionów, Górnicza, Wierzbowa, Grabowiec, Nad Białką, Prusa, Węglowa,
Łagodna, Polna, Michałowicza, Ligonia, Staffa, Brzechwy, Gałczyńskiego, Szkolna, Wyspiańskiego,
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Malczewskiego, Traugutta, Wybickiego, Krzanowskiego, Dolna, Grabowicka w miejscowości
Czechowice-Dziedzice, w ulicach Nadwiślańskiej i Południowej w Zabrzegu, w ulicach Graniczna,
Złocista w miejscowościach Ligota i Bronów oraz w Ligocie w ulicach: Żabiej, Rakowej, Ochodzkiej,
Bory, Koło, Ligockiej.
- wodociągowej przebiegającej równolegle po trasie sieci kanalizacyjnej w ulicach: Prusa,
Malczewskiego, Bajeczna, Wyspiańskiego, Szkolna, Michałowicza, Łagodna, Gałczyńskiego i Ligonia,
Polna, Węglowa i Topolowa w miejscowości Czechowice-Dziedzice.
Niniejsze zamówienie dotyczy wykonania spisu z natury w zakresie miejsca/lokalizacji na trasie
kanalizacji lub wodociągu liczby drzew i krzewów przewidzianych do wycinki wraz z określeniem
ich parametrów (minimum - gatunek, obwód pnia), w tym określenia kosztów administracyjnych
związanych z wycinką przedmiotowych drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie. Ponadto celem opracowania jest zapewnienie możliwości późniejszego oszacowania
przez potencjalnego Wykonawcę robót kanalizacyjnych i wodociągowych kosztów koniecznych do
poniesienia przez niego na wycinkę.
Inwentaryzacje zieleni, należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu na papierze białym i formie
elektronicznej w 2 egzemplarzach. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania, tj. koncepcja obrazująca orientacyjny przebieg sieci.
III. Forma i termin składania ofert:
Cenę należy określić w wysokości netto oraz brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).
Oferty cenowe prosimy przesłać do Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w
Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2, na adres e-mail Jednostki Realizującej Projekt
(JRP): jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 10:00, wpisując
w temacie: „OFERTA-Inwentaryzacja zieleni”.
IV. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
V. Termin realizacji umowy:
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia przekazania zlecenia na wykonanie usługi
inwentaryzacji drzew i krzewów.
VI. Osoby do kontaktów:
Kierownik Zespołu ds. Technicznych JRP - Marek Gumola, tel. 32 215 31 71 wew. 294, tel. kom. 516
264 955, e-mail: m.gumola@pim.czechowice-dziedzice.pl.

