
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający:  
Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B 

w ramach realizowanego projektu pn: „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze natura 2000 
części parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i 
Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z uwzględnieniem walorów historycznych i 
architektonicznych miejsca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020. 

zaprasza do złożenia ofert na: 

„Przeprowadzenie wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew wraz z zakupem przewidzianych do 
nasadzenia drzew zgodnie z wcześniej opracowanym planem” na terenie działki 1479 w Głuchołazach o 
powierzchni 2,24ha będącej częścią Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytków (symbol P-62/57 
z 25 listopada 1957 r.) w obszarze Natura 2000 Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” 

1.Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach zadania Wykonawca wykona prace polegające na: 

a) wycince łącznie 20 sztuk drzew gatunków:
- dąb szypułkowy – 3 szt. o obw. pni: 52cm, 70cm, 135cm,  
- buk zwyczajny – 5szt. o obw. pni: 29cm, 23cm, 80cm, 33cm, 28cm, 
- topola osika – 2 szt. o obw. pni: 78cm, 38cm,  
- czereśnia ptasia  – 1 szt. o obw. pnia 52cm, 
- brzoza brodawkowata – 1szt. o obw. pnia: 71cm, 
- świerk pospolity – 3szt. o obw. pni: 141cm, 155cm, 169cm, 
- grab pospolity – 4 szt. o obw. pni: 21cm, 21cm, 25cm, 51cm, 
- jesion wyniosły  – 1 szt. o obw. pnia 44cm 
b) przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych w koronach łącznie 147 szt. drzew
c) pocięciu na terenie działki tartakiem przewoźnym drzew usuniętych w ramach zadania a) na deski lub
krawędziaki, a drewno nie nadające się na deski zostanie pocięte lub porąbane z przeznaczeniem na 
opał, 
d) wyfrezowaniu pni pozostałych po wycince i usunięcie 5 karp,
e) zrębkowaniu gałęzi usuniętych drzew i krzewów z pozostawieniem ich na działce w wyznaczonym
miejscu, 
f) wykonaniu dokumentacji zdjęciowej z zrealizowanych prac,
g) zakupie i dostarczeniu na działkę drzew do nasadzenia zgodnie z indywidualnie opracowanym planem
przez Wykonawcę, 
h) uporządkowaniu terenu po wykonaniu w/w prac
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2. Wymagania ogólne 
 
1. Zabiegi należy wykonać z poszanowaniem występowania odpowiednich gatunków chronionych. Przed 
przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej pod kątem 
występowania: 
- lęgowych gatunków ptaków 
- owadów,  
- nietoperzy 
- grzybów objętych ochroną gatunkową 
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie poinformować 
przedstawiciela Zamawiającego 
2. Cięcia koron drzew muszą uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew m.in. sposób wzrostu, 
rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony drzewa. Przy wykonywaniu cięć korony należy 
pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. 
3. Podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zwłaszcza na dużych egzemplarzach należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie statyki drzewa. 
4. Podstawowe, planowane rodzaje cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew obejmują: 
cięcia sanitarne w tym weteranizujące, cięcia korygujące, cięcia prześwietlające oraz usuwanie suszu 
gałęziowego. 
5. Zastosowanie wiązań elastycznych (np. produkcji Cobra) ma na celu mechaniczne wzmocnienie korony 
w sytuacji, gdy narażone na wyłamanie pnie, konary lub gałęzie mogą w ograniczony sposób odchylać się 
względem siebie. W zależności od potrzeb będzie to jedna lina lub współpracujące ze sobą liny z tworzyw 
sztucznych zamontowane na drzewie zgodnie z instrukcją odpowiedniego producenta. 
6. Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem dołączonym do zapytania 
ofertowego - dokumentacja pt: "Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem 
na terenie działki nr 1479 w Głuchołazach" - Garden Concept Architekci Krajobrazu W.Januszczyk, 
P.Szkołut Sp.J., Lublin, listopad 2015 r. - załącznik 1  
7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu na 10 dni przed rozpoczęciem prac imienia, nazwiska oraz 
adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonującej te prace oraz 
dokumenty potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
 
a) dysponował osobą spełniającą wymogi § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , prac 
restauratorskich, robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich,  badań  architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 
165, poz. 987, z późn. zm.), tj. posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera  uzyskany  po   
ukończeniu  studiów wyższych, obejmujących  wiadomości w tym zakresie, oraz odbył po ukończeniu  
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tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju 
zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 
b) wykazał że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował z należytą
starannością co najmniej jedno (1) zamówienie porównywalne pod względem   złożoności   z niniejszym 
zamówieniem. 

4. Warunki wykluczenia

Zamówienie  nie  może  być  udzielone Wykonawcy  powiązanym  osobowo  lub kapitałowo  z 
Zamawiającym. 

5. Termin realizacji zamówienia :

zadanie 1a) i 1c) w terminie do 28.02.2016 r. 
zadanie 1b) i 1d) do 1h) w terminie  do 30.06.2016r. 

6. Miejsce  i termin  złożenia oferty:

miejsce: Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy ul. Lompy 1B, 
termin złożenia oferty: do dnia 03.02.2016 r. do godz.10:00 
termin otwarcia ofert: 03.02.2016 r. godz. 10:30 
WAŻNE! Przed dokonaniem wysyłki kurierem lub w przypadku dostarczenia osobistego  należy 
wcześniej na podany telefon kontaktowy podać termin dostarczenia przesyłki. 

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

8. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
2. Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie  z  opisem: Oferta w
postępowaniu  „Przeprowadzenie zabiegów i cięć pielęgnacyjnych(korekcyjnych), technicznych drzew i 
krzewów oraz zakup przewidzianych do nasadzenia drzew zgodnie z wcześniej opracowanym planem” 
3. Nazwa  i adres Wykonawcy.
4. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Anna Piecuch, tel. 537 724 714, AnnaPiecuch@benevolens.eu 
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