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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)). 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie Inwentaryzacji stanowisk występowania kaukaskich barszczy (barszczu 

Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego) na terenie Gminy Santok. 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres opracowania „Inwentaryzacji stanowisk występowania kaukaskich barszczy 

(barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego) na terenie Gminy Santok” powinien 

uwzględniać: 

 Mapy pokrycia terenu umożliwiające identyfikację jednorodnych obszarów 

stanowiących powierzchnie, dla których wykonywana jest inwentaryzacja; 

 Mapy ze wskazaniem obszarów, na których występują kaukaskie barszcze; 

 Mapy ze wskazaniem dróg priorytetowych rozprzestrzeniania się kaukaskich 

barszczy; 

 Prognozę prawdopodobnego rozprzestrzeniania się kaukaskich barszczy na terenie 

Gminy Santok; 

 Wskazanie na terenie gminy obszarów o wysokim, średnim i niskim 

prawdopodobieństwie wystąpienia kaukaskich barszczy; 

 Wskazanie na terenie gminy obszarów o wysokiej, średniej i niskiej wrażliwości na 

obecność barszczy; 

 Tabelaryczne zestawienie numerów ewidencyjnych nieruchomości na których 

występują kaukaskie barszcze z podziałem na obręby ewidencyjne oraz wskazanie 

w [m
2
] powierzchni działki zajętej przez kaukaskie barszcze; 

 Wskazanie optymalnej metody usunięcia barszczy na terenie gminy Santok 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r. 

 

3. Okres gwarancji i rękojmi: 

12 miesięcy od dnia zakończenia umowy. 

 

4. Kryterium brane pod uwagę przy ocenie ofert:  

100% cena. 

 

 



5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, 

do dnia 10.04.2017r. do godz. 10:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  

i opatrzonej napisem: 

„Zapytanie ofertowe na: Wykonanie Inwentaryzacji stanowisk występowania 

kaukaskich barszczy (barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego) na terenie 

Gminy Santok.” 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Santoku,  

ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, do dnia 10.04.2017 r. do godz. 10:00. 

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 

Halina Garczyńska, Urząd Gminy Santok, tel. 95 72 87 513, kom. 501 057 182. 

 

8. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

9. Istotne warunki umowy: 

a) opracowanie należy przedłożyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 

(opis + załączniki mapowe) oraz 2 egzemplarze dokumentacji na elektronicznym nośniku 

danych (płyta DVD); 

b) dokumentację należy przedłożyć do wglądu w każdej chwili kiedy zażąda tego uprawniony 

przedstawiciel Zamawiającego; 

c) przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 30 dni dokona sprawdzenia dokumentacji i wezwie 

do usunięcia ewentualnych błędów lub uzupełnienia braków; 

d) dokumentację uznaje się za odebraną po podpisaniu protokołu przyjęcia dokumentacji przez 

przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy; 

e) termin płatności: płatność 14 dni od daty protokolarnego odbioru dokumentacji; 

f) za datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Do oferty należy załączyć: 

 formularz oferty (Załącznik NR 1) 

 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności (Załącznik NR 2) 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

  Z up. Wójta Gminy Santok  

                         (-) mgr Halina Garczyńska  

         Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej           

                   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

 


