
Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczajqcej
wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie ogródka

dydaktycznego "OGRÓD W CZTERECH ODSŁONACH" przy Przedszkolu Nr 5 w Opocznie.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umlesclc
nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na
realizację zadania: "Utworzenie ogródka dydaktycznego "OGRÓD W CZTERECH
ODSŁONACH" przy Przedszkolu Nr 5 w Opocznie".
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie ogródka dydaktycznego
przy Przedszkolu Nr 5 w Opocznie należy wykonać następujące czynności:

l. Prace ziemne - przekopanie i odchwaszczenie gleby, kształtowanie terenu: zerwanie starej darni.

dowiezienie ziemi. niwelacja terenu, wytyczenie kształtów nawierzchni na powierzchni około 1200 m2

Dostawa:

ziemia ogrodowa, urodzajna, nie dopuszczalna jest ziemia zagruzowana, przerośnięta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - 60 m3.

2. utworzenie trawnika.
wysianie trawnika (trawy niskie) o powierzchni ok. 700 m2

Dostawa

materiał siewny - 70 kg

3. Wykonanie nasadzeń.

nasadzenie wybranymi roślinami wyszczególnionymi w tabeli Nr I w miejscach wskazanych w

projekcie graficznym ogródka stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ po konsultacji z

przedstawicielem Zamawiającego.

Dostawa

materiał roślinny wyszczególniony w tab. Nr I

geowłóknina - 500 m2

4. Ściółkowanie nasadzeń.

ściółkowanie nasadzeń korą sosnową na całym zagospodarowywanym terenie.
Dostawo

kora sosnowa - 28 m3

5. Wykonanie ścieżki z kostki brukowej.

usytuowanie zgodnie z projektem graficznym ogródka w konsultacji z przedstawicielem

Zamawiającego,

ułożenie kostki brukowej.
Dostawa



kostka brukowa szara owym. 12 cm szer., 18 cm dl. i 6 cm gr. - 128 m2.

6. Dostawa i montaż altany dydaktycznej - 1 szt.

Parametry techniczne:

o powierzchni 25 m2,

wymiary: szerokość 500 cm, długość 500 cm, wysokość w szczycie 320 cm.

czterokątna,

wykonanie z bolo toczonego drewno olchowego, suszonego, impregnowanego,

konstrukcjo wsparto no czterech słupach,

no trzech bokach należy przymocować ławeczki,

kanty łowek zaokrąglone, siedzisko dobrze wygładzone,

dach czterospadowy,

podbitka dachowa o grubości 18 mm, łączenie pióro-wpust. kryty gontem bitumicznym,

cała altana zabezpieczona przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych.

7. Dostawa i montaż stołu ogrodowego - 1 szt.

Parametry techniczne:

wykonanie z drewna olchowego, suszonego,

zabezpieczenie przed niszcącycm działaniem warunków atmosferycznych,

w kształcie czworokąta otwartego z jednej strony,

blat wykonany z desek o grubości 35 mm (+/- 5 mm),

minimum osiem punktów podparcia, po jednym w każdym narożniku,

elementy wspornikowe zamontowane w sposób zapewniający stabilność blatu,

wpasowany do wymiarów altany i zamontowany w środku,

kanty stołu zaokrąglone, blat dobrze wygładzony.

8. Dostawa i montaż ławek ogrodowych - 6 szt.

Parametry techniczne:

styl zbliżony do altany i stołu,

wykonanie z połówek bala toczonego drewna olchowego, suszonego,

kanty ławek zaokrąglone, siedziska i oparcia dobrze wygładzone,

zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych,

wym. 2 m dł ławki x 0,55 m szer. siedziska x 0.75 m wys. oparcia, 0,45 m wys. siedziska.

9. Dostawa donic ogrodowych kwadratowych - 4 szt.

Parametry techniczne:

wykonanie z półbali zbitych poziomo z drewna sosnowego,

drewno zaimpregnowane,

wym. l m x l m x 0,5 m,

wnętrze donicy zabezpieczone folią.

10. Dostawa i montaż karmników drewnianych z drewna impregnowanego - 3 szt.,

Parametry techniczne:

wymiary podstawy 45 cm x 35 cm na słupku 110 cm,



zadaszony gontem sosnowym.

11. Dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków - 2 szt.
Parametry techniczne:

materiał: brzoza lub olcha, sosna,

zadaszenie wykonane z fragmentu nieokorowanego pnia,

Budka lęgowa typ A - 1 szt.:

o średnica pnia: 16-18 cm,

o głębokość otworu: 16 cm,

o wysokość korpusu: 23-24 cm,

o wysokość całkowita: 26 cm,

o średnica otworu wlotowego: 33 mm,

Budka lęgowa typ B - 1 szt.:

o średnica pnia: 23 cm,

o wysokość całkowita: 33 cm,

o średnica otworu wlotowego: 45 mm

12. Dostawa i montaż drewnianej pergoli - 1 szt.

Parametry techniczne

- ściany boczne do połowy okratowane, u góry zakończone lekkim łukiem,

- wymiary: 360 cm szerokości (górny łuk), 300 cm szerokości przy ziemi, 100 cm szerokość bocznych

ścian, 240 cm wysokość bocznych ścian (+/- 10 cm),

- wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego,

Wzór stanowi załqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

13. Uporzqdkowanie terenu.

Tabelo nr 1- Wykaz roślin do nasadzeń w ogródku

L.p. Rośliny wieloletnie (drzewa, Opis (charakterystyka roślin wieloletnich) Ilość (sztuki)
krzewy, byliny) ODMIANY SZCZEPIONE

1 Sosna zwyczajna pospolita Drzewo (sadzonki) 150 cm 3

2 Sosna górska /kosodrzewina Drzewo (sadzonki) 120 cm 6

3 Sosna czarna Drzewo (sadzonka) 150 cm 5

4 Sosna wejmutka Drzewo (sadzonka) 50 cm 2

5 Sosna wydmowa kanadyjska Drzewo (sadzonka) 80 cm 1

6 Jodła kaukaska Drzewo (sadzonka) 90 cm 1

7 Świerk pospolity Drzewo (sadzonka) 100 cm 1

RAZEM DRZEWA 19

8 Pęcherznica letus Krzew (sadzonka) 50 cm 3

9 Trzmielina oskrzydlona Krzew (sadzonka) 50 cm 3



10 Grab Pendula Krzew (sadzonka) 100 cm l

11 Berberys thurenga Green carpet Krzew (sadzonka) 30 cm 8

12 Berberys thurenga Pink gueen Krzew (sadzonka) 30 cm 4

13 Dereń biały Krzew (sadzonka) 60 cm 3

14 Pęcherznica diabolo Krzew (sadzonka) 50 cm 2

15 Cis pospolity Krzew (sadzonka) 25 cm 6

16 Jarząb brekino Krzew (sadzonka) 100 cm l

17 Jarząb pospolity Krzew (sadzonka) 150 cm l

18 Kruszyna pospolita Krzew (sadzonka) 80 cm l

19 Berberys Aurea Krzew (sadzonka) 30 cm 8

20 Trzmielina pospolita Krzew (sadzonka) 50 cm 6

21 Kalina koralowa Krzew (sadzonka) 80 cm l

22 Azalia japońska Krzew (sadzonka) 30 cm 22

23 Pigwa pospolita Krzew (sadzonka) 30 cm 5

24 Ostrokrzew Krzew (sadzonka) 40 cm 4

25 Jałowiec płożący Krzew (sadzonka) 50 cm 8

26 Jałowiec pospolity Krzew (sadzonka) 50 cm 4

27 Żywotnik zachodni Krzew (sadzonka) 80 cm 11

28 Różanecznik Krzew (sadzonka) wys. 30 cm/szer. 40 cm 7

29 Klon Dissectum Krzew (sadzonka) 80 cm l

30 Tawuła japońska Krzew (sadzonka) 20 cm 29

31 Bukszpan Krzew (sadzonka) 30 cm 6

32 Cyprysik groszkowy Filifera Krzew (sadzonka) 60 cm 3

33 Jaśminowiec Aureus Krzew (sadzonka) 80 cm 2

34 Modrzew Repends Krzew (sadzonka) 150 cm l

35 Żywotnik zachodni Globosa Krzew (sadzonka) 50 cm 7

RAZEMKRZEWY 158

36 Turzyca palczasta Bylina (sadzonka) 6

37 Berberys Maria Bylina (sadzonka) 35 cm 8

38 Żurawka Bylina (sadzonka) 7

39 Borówka czarna Bylina (sadzonka) 4



40 Rozplenica japońska Bylina (sadzonka) 30 cm 9

41 Śnieżyczka przebiśnieg Bylina (sadzonka) 8

42 Funkia Bylina (sadzonka) 7

43 Wrzoszwyczajny Bylina (sadzonka) 13

44 Lawenda Bylina (sadzonka) 15 cm 4

45 Narecznica samcza Bylina (sadzonka) 6

46 Kostrzewa sina Bylina (sadzonka) 12

47 Goździk siny Bylina (sadzonka) 16

47 Przywrotnik ostroklapowy Bylina (sadzonka) 8

RAZEMBYLINY 108

RAZEM 285

W przypadku wymiarów roślin dopuszcza się różnicę +/- 5 cm.

Każda roślina musi być oznaczona wodoodpornym paskiem znaczeniowym, na którym powinna się
znaleźć polska nazwa rośliny.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 36.

III. Dodatkowe wymagania:
l} Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem graficznym ogródka

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia w ustaleniu z
przedstawicielem Zamawiającego.

2) Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi, co najmniej rok od terminu
wykonania zamówienia.

3) Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2013 r. - wymagany.

IV. Przywyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany egzemplarz projektu umowy.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowlenia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały
okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 lipca 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może



złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 3 lipca 2013 r. godz. 10:30 w
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. 82. Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel.
44736-31-27.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za naj korzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.

...

2.U.Ll (d i .·lliPi~1 ...
lałqczniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


