KONKURS OFERT - Nr sprawy:14/DPZ-13A/2011
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniŜej 14.000 euro
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,
tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl, – zarządca nieruchomości działający w
imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych
zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert.
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz istotne warunki udziału w Konkursie
ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi )
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem trawników (w okresie
wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej
Słupsk oraz na terenach nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Administrację Wspólnot i
Lokali nr 1 (AWiL-1) PGM Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Prusa 6.
Zakres usług dla kaŜdego pokosu obejmuje między innymi :
- przygotowanie terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.),
- skoszenie trawy kosiarkami spalinowymi - przewiduje się 4-ro krotne koszenie trawy w okresie wegetacji),
- dokaszanie trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami Ŝyłkowymi lub kosami
ręcznymi, - zgrabienie skoszonej trawy,
- zamiecenie trawy z alejek, chodników, opasek przy budynkach, okienek piwnicznych wnęk itp. powierzchni,
- wywiezienie trawy z pokosu
3.1. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 1 określa załącznik nr 6 do SIWZ,
3.2. Powierzchnia jednokrotnego koszenia trawników na części nr 1 wynosi 55.351,70 m2
3.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego
ogłoszenia.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych.
4. Kryteria wyboru ofert: najniŜsza cena - 100%
5. Termin realizacji zamówienia –od zawarcia umowy do dnia 30.10.2011r. dni od daty zawarcia umowy
6. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia – na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać
Ŝe wykonał w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty terminu składania ofert, co najmniej 1 zamówienie (w
ramach jednej umowy ) polegające na wykonaniu usługi w zakresie min. 3-krotnego koszenia trawników o
powierzchni koszenia nie mniejszej niŜ 30.000m2 dla jednego pokosu ,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - na potwierdzenie spełnienia tego warunku
wykonawca winien wykazać Ŝe dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej 4 kosiarkami spalinowymi do
koszenia trawy oraz co najmniej 2 kosiarkami Ŝyłkowymi (kosami spalinowymi),
- Sytuacja ekonomiczna i finansowa – na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca winien posiadać
(załączyć do oferty) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000 zł.
7. Weryfikacja spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie
oświadczeń złoŜonych przez wykonawcę.
7.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złoŜyć wraz z oferta wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 2 do
niniejszego ogłoszenia,
b) wykaz usług potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do niniejszego
ogłoszenia,
c) wykaz sprzętu potwierdzającego dysponowanie wymaganym potencjałem technicznym wg wzoru formularza
załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
d) W przypadku dysponowania potencjałem technicznym podmiotu trzeciego naleŜy załączyć do oferty pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres wykonywania zamówienia – wg
wzoru załącznika nr 4A do niniejszego ogłoszenia,,
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy
aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokument ten moŜna złoŜyć wraz z ofertą.
8.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2011r. o godzinie 10:00

9.

Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.
naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę naleŜy złoŜyć w
zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:
„Oferta na usługi koszenia trawy w rejonie AWiL - 1”

11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2011r. o godzinie 10:15 – pokój nr 6
12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami - Mirosław Dańko – pokój nr 6
tel. (59) 84 87 521, w godz. od 9:00 do 13:00
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
1) załącznik nr 1 – formularz oferty
2) załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) załącznik nr 3 – formularz wykaz usług
4) załącznik nr 4 – formularz wykaz sprzętu
5) załącznik nr 4A – wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
6) załącznik nr 5 – wzór umowy
7) załącznik nr 6 – wykaz adresowy trawników przeznaczonych do koszenia

Słupsk, dn. 19.05.2011r.
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Wiceprezes Zarządu

Mariusz Junak

