
ZGM-ADM.231.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

1) Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem  zamówienia  jest  jednorazowe  koszenie  trawy,  chwastów,  samosiewów
na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.
o powierzchni 16,708 m2 zgodnie z załączonym wykazem – Załącznik Nr 2.
Kod CPV: 77314100-5

2) Ogólny zakres prac:  
Jednorazowe  koszenie  trawy,  chwastów,  samosiewów  wraz  z  czyszczeniem  chodników
i ścieżek z pozostałości po koszeniu. Skoszona trawa pozostaje na miejscu - bez wywożenia
na śmietnisko przez Wykonawcę. Wykaz nieruchomości administrowanych przez ZGM wraz
z metrażem podany jest w Załączniku Nr 2.

3) Organizacja i prowadzenie robót:  
Wszystkie prace należy realizować zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami
BHP, a używany sprzęt nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i nie obniży jakości
wykonywanych prac.

4) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich:  
Wykonawca odpowiada za  wszelkie  szkody wyrządzone Zamawiającemu i  osobom trzecim
w okresie trwania prac.

5) Opis sposobu odbioru i usuwania wad:  
1. Odbiór końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.
2. Podstawowym  dokumentem  ostatecznego  (końcowego)  odbioru  prac  jest  protokół

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym. 

6) Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:  
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
1. Załącznik Nr 1 – podpisany projekt umowy na każdej stronie,
2. Załącznik Nr 2 – podpisany wykaz nieruchomości do zapytania ofertowego,
3. Załącznik Nr 3 – podpisana informacja  RODO,
4. Podpisany harmonogram kolejności wykonywania prac dotyczący niniejszej oferty 

stworzony przez oferenta,
5. Aktualne  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności

gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł – kopia,
6. Aktualne  zaświadczenie  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  lub  KRS –  kopia  lub

wydruk.



7) Forma złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie
data jej wysłania) na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w formie pisemnej w języku
polskim, trwałą i czytelną techniką, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, klatka B, II piętro
pok. 201, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, do dnia 23.05.2022 r. do godziny 09:00.

Na kopercie musi znajdować się opis:  „Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego koszenia trawy,
chwastów,  samosiewów  na  posesjach  administrowanych  przez  Zakład  Gospodarki
Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. Nie otwierać do dnia 23.05.2022 r. r. do godz. 09:00”

8) Termin wykonania prac:  
Nie dłużej niż 5 dni od dnia podpisania umowy.

9) Ocena oferty:  
1. Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: 

- cena brutto - 90% 
- termin realizacji (ilość dni) – 10%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn: Co x 100 pkt x 90% + Tn: To x 100 pkt x 10%
gdzie:
P - łączna ilość punktów
Cn - cena najniższa
Co - cena oferty ocenianej
To - termin wykonania usługi oferty ocenianej
Tn - najkrótszy termin wykonania usługi

2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym

zapytaniu ofertowym.
Oferty niespełniające tych warunków będą odrzucone.

10) Dodatkowe informacje:  
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 120-29-11 w godz. 7:00

– 15:00. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym

etapie jego postępowania bez podania przyczyny.


