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Gliwice, dnia 10 września 2021 r. 

NA/11477/2021 

 

Zapytanie ofertowe   

 

Zamawiający: „Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o. (działki  nr : 96,107,108, 109, 110, 

111, 112, 113).  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem  oraz przedmiarem robót. Pełną 

dokumentację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres (zakres orientacyjny) 

2.1. Etap I 

▪ Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, demontaż 

latarni.  

▪ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, przemieszczenie 

spycharkami mas ziemnych, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem 

wypukłości do 30 cm, rozłożenie ziemi urodzajnej. 

▪ Ścinanie i karczowanie drzew. 

▪ Wykonanie ścieżek i placyku, montaż elementów małej architektury. 

▪ Montaż płotu z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzenia z paneli stalowych. 

2.2. Etap II 

▪ Przekopanie terenu w miejscach gdzie będą sadzone rośliny. 

▪ Wykonanie łąk kwietnych i trawników parkowych siewem, z nawożeniem. 

▪ Sadzenie drzew i krzewów, bylin. 

▪ Montaż elementów małej architektury. 

2.3. Etap III 

▪ Studnia wiercona – wykonanie studni wierconej wraz z niezbędną infrastrukturą 

do pobierania wody, na potrzeby podlewania zieleni w ogrodzie. 

2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, PDF, DWG. 

UWAGA: 

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, 

Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej. 

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Eugeniusz Kolarz, pod nr tel. kom.                                          

+48 506 703 575  

3. Cena 

3.1. Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.                                  

Oferowana cena winna zawierać całkowity koszt objęty niniejszym zapytaniem ofertowym. 

3.2. Wszelkie ewentualne zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawca załatwiać będzie we 

własnym zakresie i na własny koszt. 
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3.3. W przedmiotowym zamówieniu, Wykonawca we własnym zakresie określa ilość 

koniecznych prac, jak również przedstawia wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy.  

4. Zalecenia odbiorcze 

Wykonawca winien dostarczyć do odbioru wymagane atesty i aprobaty techniczne. 

5. Tryb udzielania zamówienia 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

6. Termin realizacji Zamówienia: 

 do końca maja  2022 roku. 

7. Składanie ofert: 

Oferta winna zawierać: 

▪ szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o projekt uwzględniający 

opis technologii prac, szczegółowy zakres robót z podaniem ceny jednostkowej; 

▪ formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia 

netto i brutto, gwarancję, termin wykonania zamówienia – załącznik nr 2; 

Oferta winna być złożona w rozbiciu na poszczególne zakresy (etapy) prac,                          

o których mowa  w pkt 2 (2.1. – 2.3.); 

▪ oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3;  

▪ referencje Wykonawcy w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być złożona kompletna, podpisana oraz z terminem jej ważności wynoszącym co 

najmniej trzy miesiące. 

Zamkniętą kopertę z ofertą należy wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć                              

w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój nr 217–219. Termin składania ofert upływa dnia                        

24 września 2021 r., o godz. 10:00.  

Koperta powinna być oznaczona jak niżej: 

Nadawca: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) 

Adresat: 

„Energopomiar” Sp. z o.o. 

Dział Administracyjno-Techniczny 

ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44–100 Gliwice 

Oferta na Zapytanie Ofertowe Nr NA/11477/2021 

Przedmiotem zmówienia jest Wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o. 

(działki  nr : 96,107,108, 109, 110, 111, 112, 113)  

Nie otwierać przed 24.09.2021, godz. 12:00 

 

8. Formalności po wyborze oferty 

8.1. Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy                                

z Zamawiającym (umowa do wglądu u Zamawiającego). 
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Forma wynagrodzenia umownego – ryczałt (dołączony do umowy przez Wykonawcę 

kosztorys uznany będzie jedynie za dokument uzasadniający merytorycznie oferowane 

przez wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe). 

Zamawiający stosuje MPP (metodę podzielonej płatności) do zapłaty za swoje 

zobowiązania. 

9. Pozostałe informacje 

9.1. Otwarcie kopert odbędzie się bez udziału Wykonawców. 

9.2. Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane. 

9.3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie, o którym mowa w pkt 7 nie będą rozpatrywane 

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji                                    

z wybranymi Wykonawcami. 

9.5. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom 

nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostatecznego 

wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający. 

9.6. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku                                      

z przygotowaniem oferty. 

9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia                                    

oraz do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. 

9.8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg, odwołań itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
- wg rozdzielnika NA/11477/2021 
- strona internetowa www.energopomiar.com.pl  
Kopia:  
1 x NA – a/a 
 
Sprawę prowadzi: Eugeniusz Kolarz 
tel. 32 237 61 09, tel. kom +48 506 703 575 

 

http://www.energopomiar.com.pl/

