
Zapytanie ofertowe  - ZO/1/2023 
Na wykonanie wycinki drzew na terenie Centrum Sportu Szamotuły Sp z o.o. 

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o 

Wartości  Nieprzekraczającej Kwoty Wskazanej w Art.  2 ust.  1 pkt.  Ustawy –  Prawo Zamówień 

Publicznych obowiązującym w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o .o.  

1. Zamawiający 

a. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 

ul. Sportowej 6 w Szamotułach, KRS0000492565, NIP 787 210 77 58, REGON 

302 592 018. 

 

2. Przedmiot zamówienia  

a. Wykonania Wykonanie wycinki drzew – 2 sztuk topoli kanadyjskich Populus x 

canadensis oznaczonych numerem inwentaryzacyjnym 2 i 3 o obwodach pni 

mierzonych na wysokości 130 cm odpowiedni równych nr 2 – 214 cm, nr 3 – 250 cm  

wraz z uśnięciem korzeni 

b. Wykaz prac: 

✓ Zabezpieczenie terenu na który będzie dokonana wycinka drzew. 

✓ Dokonanie wycięcia drzew 

✓ Usunięcie korzeni 

✓ Uprzątnięcie tereny 

c.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione 

zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym 

przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w 

wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na 

przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 

3. Warunki zamówienia 

a. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 01.03.2023 

b. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do złożenia oferty do dokonania 

wizji lokalnej. Zamawiający potwierdza pisemnie uczestnictwo zainteresowanemu 

Wykonawcy w wizji lokalnej po jej wykonaniu. Oferta Wykonawcy, który nie 

przeprowadził wizji lokalnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 

 

4. Oferta i załączniki do oferty:  

a. Dokumentacja oferty powinna zawierać: ofertę, sporządzoną na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

b. Kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

c. Oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile 

nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 

d. Cena oferty: do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek 

od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe 

ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie 

uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić. 
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e. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, świadczonego na 

warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. 

f. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera i poczty do dnia 10.02 

2023r. do godz. 10:00 w siedzibie Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. w 

Szamotułach ( 64-500 ) przy ul. Sportowej 6. W przypadku oferty kierowanej drogą 

pocztową lub kurierem liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

✓ W ofercie należy uwzględnić wszystkie informacje podane w formularzu 

oferty (wzór załącznik). 

✓ Cena brutto podana w formularzu oferty obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją usługi. 

✓ Termin płatności - faktura wystawiona na koniec miesiąca, płatna w 

terminie 30 dni. 

✓ Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

g. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 

h. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

i. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy. 

a. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. 

- prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.). 

b. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane przez 

Wykonawcę w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wnioskodawcę 

wraz z pieczątką. 

c. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. 

d. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który: 

✓ nie przeprowadził wizji terenu objętych zamówieniem, 

✓ zastosował niewłaściwą stawkę podatku od  towarów  i usług, 

e. Zamawiający  zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy z powodów 

wskazanych w przepisach art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak 

również na podstawie art. 224 ust. 6 ww. ustawy, gdy oferta Wykonawcy nie 

udzielenia wyjaśnień dotyczących podanej w ofercie ceny lub kosztów. 

f. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

ma prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i 

dokumentów stanowiących załączniki do oferty oraz na prawo do dokonywania 

poprawek w treści oferty. 

g. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena  brutto. 

h. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę  

z najniższą ceną. 

i. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o 

warunkach wynikających z treści wybranej oferty oraz wymagań zapytania 

ofertowego. 
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j. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, oraz terminie podpisania umowy 

zostanie przekazana osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano. 

k. Oferty, które zostaną złożone po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie 

będą rozpatrywane. 

 

6. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.  

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 

b. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych przepisami art. 

255 – 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności gdy: 

✓ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, 

✓ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu, 

✓ postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty, 

✓ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

✓ jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

a. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie 

prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej,  na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy wskazany w ofercie. 

b. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie 

elektronicznej. 

c. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu 

b.weglewski@csszamotuly.pl 

8. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:  

a. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich 

otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana 

dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

c. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez czas trwania umowy 

zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

d. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

a. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na 

zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

b. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

c. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

d. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 

17 ust. 3 RODO 

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),  
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g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

e. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a.  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

9. Postanowienia końcowe  

a. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

b. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie 

przysługują żadne środki odwoławcze. 

c. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego 

Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie 

www.csszamotuly.pl  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO/1/2023 

 

Zapytanie ofertowe ZO/2/2023  

Na wykonanie wycinki drzew na terenie Centrum Sportu Szamotuły Sp z o.o.  

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu.............................................................................................. 

nr NIP................................................................................................................. 

nr REGON.......................................................................................................... 

e-mail : .............................................................................................................. 

www. ................................................................................................................. 

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego : 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Sportowa 6 

64-500 Szamotuły 

tel. ( 0 61 ) 2921485   

sekretariat@csszamotuły.pl 

NIP 787 210 77 58, REGON 302 592 018. 

 

III. Nazwa i przedmiot zamówienia: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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IV. Wartość zamówienia: 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za: 

cenę brutto: ................................................................................................................................ 

słownie:...................................................................................................................................... 

podatek VAT:...................................%, w kwocie : .................................................................. 

słownie:...................................................................................................................................... 

cena netto:.................................................................................................................................. 

 

2. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 

wraz z kosztami bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe. 

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia oferty. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

 

......................................................... ....................................................................... 

Miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 


