
Kalisz, dnia 3 lipca 2018 roku 

 

OGŁOSZENIE 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ . 

 

W związku z realizacją zadania pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja oraz tworzenie 

i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w zabytkowym parku krajobrazowym przy Pałacu 

Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie”, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

zaprasza do złożenia oferty w przedmiotowym zapytaniu. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie następujących prac:  

1. prace pielęgnacyjne drzew, polegające na przeprowadzeniu cięć: sanitarnych, 

prześwietlających, technicznych i redukcji korony – szt. 49 

2. usunięcie drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych – szt. 31 

3. przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia krzewów oraz roślin wieloletnich, (zakup 

sadzonek, nasadzenia w tym paliki, osłonki, taśmy itp.) wraz z kosztami pielęgnacji przy 

nasadzeniach – szt. 300 

4. przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia drzew (zakup sadzonek, nasadzenia w tym 

paliki, osłonki, taśmy itp.) wraz z kosztami pielęgnacji przy nasadzeniach – szt. 26 

5. transport związany z realizacją przedsięwzięcia  

 

Uwaga! 

Prace należy wykonać zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Pozwolenie Nr 177/2018/A. 

 

Oferty na załączonym druku, w zamkniętych kopertach, należy składać w Sekretariacie 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, nie później niż do dnia 

9 lipca 2018 roku 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z 

przedmiotem zamówienia jest: Anna Kubiak, e-mail: kubiak@palacantonin.pl , telefon: 

+ 48 62 734 83 00 lub + 48 795 574 962 

 

ZATWIERDZAM: 

 
D Y R E K T O R 

Centrum Kultury i Sztuki 

w Kaliszu 
/-/ 

Dariusz Grodziński 

3 lipca 2018 roku 

mailto:kubiak@palacantonin.pl


Ad. 1  

Prace pielęgnacyjne drzew, polegające na przeprowadzeniu cięć: sanitarnych, 

prześwietlających, technicznych i redukcji korony – szt. 49 

 

W szczególności: 

Prace pielęgnacyjne drzew prowadzone będą na wskazanych przez Zamawiającego 

drzewach w oparciu o Pozwolenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

Pielęgnacja drzew wskazanych przez Zamawiającego będzie prowadzona przy 

użyciu podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną, prace pielęgnacyjne mają 

polegać na usunięciu suchych, chorych gałęzi.  

Opisane prace nie powinny spowodować redukcji koron drzew więcej niż 20% ich 

masy. 

Ponadto Wykonawca: 

1. zapewni wywóz niepotrzebnego sortymentu poza teren parku na swój koszt, jeśli 

Wykonawca nie zagospodaruje w inny sposób gałęzi i konarów oraz zrębków, w 

takim przypadku Zamawiający zastrzega, że zrębkowanie (wyrzut zrębków) 

nastąpi bezpośrednio na skrzynię samochodu 

2. uprzątnięcie terenu z odpadów po pracach pielęgnacyjnych prowadzone będzie 

we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy, zagospodarować je należy 

w sposób przewidziany w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z dnia 14 

grudnia 2012r.). 

 

UWAGA! 

Ze względu na codzienne i całodzienne udostępnianie Parku zwiedzającym, prace 

winny być zorganizowane w sposób nie zagrażający zwiedzającym Parku, 

a drewno z prac pielęgnacyjnych winno być natychmiast usuwane i przewożone 

w docelowe miejsce na terenie Parku w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 



Ad. 2:  

Usunięcie drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych – szt. 31 

a. wywroty 

 

Lp. Gatunek 
Obwód 

(około) 

Wysokość 

(około) 
Uwagi 

1.  dąb szypułkowy 230cm 30m  

2.  dąb szypułkowy 220cm 30m  

3.  dąb szypułkowy 290cm 30m  

4.  dąb szypułkowy 160cm 30m  

5.  dąb szypułkowy 260cm 30m  

6.  dąb szypułkowy 150cm 30m  

7.  dąb szypułkowy 220cm 30m  

8.  dąb szypułkowy 160cm 30m  

9.  dąb szypułkowy 450cm 40m 

położenie drzewa w trudnym podmokłym terenie parku przylegającym do 

drogi krajowej nr 11, usunięcie drzewa wymaga ciężkiego i specjalistycznego  

sprzętu 

10.  olcha – 5 sztuk  150cm 30m  

11.  osika topola   190cm 30m  

12.  grab pospolity 170cm 16m  

 

b. drzewa trudne wywroty zawieszone  

 

Lp. Gatunek 
Obwód 

(około) 

Wysokość 

(około) 
Uwagi 

1.  dąb szypułkowy 230cm 30 m  



2.  dąb szypułkowy 190cm 30 m  

3.  dąb szypułkowy 200cm 30 m  

4.  dąb szypułkowy 170cm 30 m  

5.  dąb szypułkowy 150cm 30 m  

6.  sosna pospolita 160cm 30 m  

7.  modrzew 220cm 30 m  

8.  modrzew 190cm 30 m  

 

c. drzewa suche stojące na terenie trudnodostępnym (na wyspie) 

 

Lp. Gatunek 
Obwód 

(około) 

Wysokość 

(około) 
Uwagi 

1.  dąb szypułkowy 300cm 30 m  

 

d. drzewa suche stojące   

 

Lp. Gatunek 
Obwód 

(około) 

Wysokość 

(około) 
Uwagi 

1.  Sosna 200cm 30 m  

2.  Dąb 300cm 30 m  

3.  Brzoza 190cm 30 m  

4.  Dąb – 3 szt. 200cm 30 m  

 

UWAGA! 

Większość drzew do usunięcia znajduje się na trudnodostępnym podmokłym terenie. 



Ponadto: 

1. wycinka drzew wskazanych przez Zamawiającego w oparciu o wydane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pozwolenie Nr 176/2018/A, prace będą 

wykonywane przy użyciu podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną, 

2. wywroty odcięcie z ziemi, usunięcie całkowite z ziemi pni i systemów korzeniowych 

(karczowanie) jeśli ich lokalizacja będzie tego wymagała; wycinka poprzez odcięcie piłą 

mechaniczną gałęzi, konarów,  

3. pocięcie wyciętych drzew na długość wskazaną przez Zamawiającego 

4. wywiezienie dłużyc w miejsce wyznaczone na terenie parku przez Zamawiającego, 

5. zrębkowanie gałęzi, Zamawiający zastrzega, że zrębkowanie gałęzi z wyciętych drzew 

nie może odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu, lecz w miejscu na terenie 

parku wyznaczonym przez Zamawiającego ; 

6. frezowanie/usuwanie karp po usuniętych drzewach w większości przypadków jeśli tego 

wymaga lokalizacja, 

7. wywóz poza teren parku na koszt Wykonawcy parku niepotrzebnego sortymentu typu 

karpy itp., jeśli Wykonawca nie zagospodaruje w inny sposób gałęzi i konarów oraz 

zrębków, w takim przypadku Zamawiający zastrzega, że zrębkowanie (wyrzut zrębków) 

nastąpi bezpośrednio na skrzynię samochodu 

8. uprzątnięcie terenu z odpadów po pracach wycinkowych i pielęgnacyjnych prowadzone 

będzie we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy, zagospodarować je należy w 

sposób przewidziany w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z dnia 14 grudnia 

2012r.). 

9. uporządkowania terenu po wycince wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń 

sąsiadujących elementów lub roślin występujących w pobliżu usuwanych drzew np.: 

nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzeń, elementów małej architektury lub pozostałej 

zieleni, 

UWAGA! 

Ze względu na codzienne i całodzienne udostępnianie Parku zwiedzającym, prace 

winny być zorganizowane w sposób nie zagrażający zwiedzającym Parku, 

a drewno z prac pielęgnacyjnych winno być natychmiast usuwane i przewożone 

w docelowe miejsce na terenie Parku w uzgodnieniu z Zamawiającym.  



Ad. 3.  

Przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia krzewów oraz roślin wieloletnich, (zakup 

sadzonek, nasadzenia w tym paliki, osłonki, taśmy itp.) wraz z kosztami pielęgnacji przy 

nasadzeniach – szt. 300 

 

W szczególności: 

1. Zakup roślin i podłoża, dostawa oraz wykonanie nasadzeń n/w krzewów i roślin 

wieloletnich (sadzonki zahartowane i ukorzenione w pojemnikach):  

 

a. Róża okrywowa biała Swany Ground cover white rose Swany – mrozoodporna, 

pachnąca, niska wys. max.0,6m, kwitnąca przez cały sezon, sadzonka w doniczce – 

250 szt. 

b. Kokornak wielkolistny – 4 szt. 

c. Wiciokrzew Tellmanna – 4 szt. 

d. powojnik Kiri Te Kanawo (kolor niebieski) – 8 szt. 

e. Krzewuszka cudowna „Minor Black” Weigela florida (sadzonki 35cm-50cm,w 

doniczce o średnicy około 11cm) – 20 szt. 

f. Hortensja piłkowana „Intermedia” (Hydrangea serrata „Intermedia”), sadzonki od 

60-80cm w doniczce – 14 szt 

 

2. Wykonanie nasadzeń: 

a. doły do sadzenia krzewów powinny być głębsze niż bryła korzeniowa. 

b. do zaprawy dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w 

proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. 

c. głębokość sadzenia roślin powinna być taka jak w szkółce. 

d. ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. 

e. po posadzeniu, wokół krzewów uformować miskę ułatwiającą podlewanie. 

f. krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny 

uzupełnić mieszanka ziemi i torfu 

 

 



Ad. 4. Przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia drzew (zakup sadzonek, zakup 

podłoża, nasadzenia w tym paliki, osłonki, taśmy itp.) wraz z kosztami pielęgnacji przy 

nasadzeniach – szt. 26 

 

W szczególności:  

1. Zakup i transport 26 sztuk drzew dobrze ukorzenionych (z bryłą korzeniową lub w 

donicy) w zależności od pory roku w której drzewka będą sadzone o obwodach pni 

mierzonych na wys. 1 m od ziemi minimum 15 cm, wysokość pnia min. 180-220cm w 

tym: 

 

a. 14 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur ) 

b. 6 sztuk drzew gatunku grab pospolity (Carpinus betulus )     

c. 6 sztuk drzew z gatunku platan klonolistny (Platanu acerifolia )  

 

2. wykonanie nasadzeń drzew poprzez :  

a. wykopanie dołów około 20% głębszych od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś 

odpowiadające bryle korzeniowej, 

b. rozplantowanie wykopanej ziemi, z pozostawieniem ilości potrzebnej do przykrycia 

połowy wykopanych dołów,  

c. zaprawienie dołów do połowy głębokości ziemią urodzajną,  

d. sadzenie drzew w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz 

z mocowaniem palików drewnianych w dole przed ustawieniem drzewa oraz 

podziemnym mocowaniem bryły korzeniowej ,  

e. przysypanie dołu resztą wykopanej gleby rodzimej z ubiciem gruntu wokół bryły, w 

celu umożliwienia dopływu wody do korzeni z głębszych warstw,  

f. wykonanie wiązadeł taśmą drzew do palików, uformowanie misek, 

g. podlewanie,  

h. zastosowanie osłonek z siatki – ochrona przed zwierzętami  

 

3. materiały dodatkowe: 

a. Paliki drewniane korowane. Konieczne do umocowania drzew sadzonych w ilości po 

3 na drzewo. Paliki korowane powinny być o średnicy 5 cm i wysokości min. 2,0 m. 

b. Wiązadła. Taśma parciana elastyczna o szerokości min. 3 cm, zastosowana w celu 

zabezpieczenia i stabilizacji nasadzonego materiału z palikiem, na działanie wiejących 

wiatrów. 

c. Osłonka np. w formie siatki zabezpieczająca przed zwierzętami.    

 



Pozostałe informacje do zapytania: 

 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

2. Zamawiający informuje, że Park wpisany jest do rejestru zabytków, rosną w nim 

chronione drzewa - pomniki przyrody, podlega on stałemu nadzorowi Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

3. Przed terminem złożenia ofert wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, 

na którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem.  

4. Zamawiający informuje, że Materiał roślinny musi odpowiadać aktualnie 

obowiązującym Polskim Normom, przy dokonywaniu zakupów materiału 

sadzeniowego należy zwrócić uwagę czy odpowiada on poniższym normom: 

10.1.1. PN-R-67022-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

10.1.2. PN-R-67023-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

10.1.4. PN-R-67020:1987 Materiał szkółkarski – Krzewy róż 

Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-

R67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich 

5. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze:  

a. drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku 

zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, 

b. z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce, 

równomiernie zagęszczone pędami), 

c. krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce), pnącza.  

d. materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 

zasadami  

e. agrotechniki szkółkarskiej, oraz wyrównany pod względem wielkości. 

f. rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z  

g. zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

średnicy i długości pędów. 

h. powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą 

korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni 

do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić z 

licencjonowanej szkółki. Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić w 

oparciu o ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.). 

i. Wykonawca gwarantuje i odpowiada za posadzony i przesadzony materiał roślinny. 

Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi 



przepisami prawa (przepisami ustawy o ochronie przyrody), przepisami o 

utrzymaniu porządku i czystości. 

j. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24 miesięcznej gwarancji żywotności na 

wykonanie nasadzeń uzupełniających oraz krzewów i roślin wieloletnich. 

6. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac, teren prac bezwzględnie musi zostać  

zabezpieczony i wygrodzony przed dostępem osób trzecich; 

7. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas 

wykonywania prac na terenie DPT w Antoninie, a wynikające z niedopełnienia 

obowiązków przez Wykonawcę; 

8. Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu mowy rozumie się m.in.:  

a. niefachowe, niezgodne ze sztuka ogrodniczą i przyjętymi normami oraz ustawą o 

ochronie przyrody przycięcie drzew lub krzewów.  

b. uszkodzenie istniejących drzew lub krzewów w obrębie prowadzonych prac lub cięcie 

niezgodne z wytycznymi Zamawiającego  

c. zniszczenie, uszkodzenie trawnika lub infrastruktury technicznej (np. sieci uzbrojenia, 

nawierzchnie chodnika, alejki, drogi itp. ) 

d. materiał pozyskany w trakcie prac nie jest złożony w pryzmy i zalega na terenie, 

więcej niż 2 dni. 

e. pozyskane drewno nie jest pocięte na określone odcinki i nie jest ułożone w stosy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.  

f. w momencie wystąpienia któregokolwiek z w/w przypadku Wykonawca musi 

ponownie wykonać prace, usunąć stwierdzoną nieprawidłowość oraz naprawić 

zniszczenia. 

9. Prace związane z usuwaniem, pielęgnacją drzew i frezowaniem / usuwaniem karp należy 

wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, by nie doprowadzić do 

uszkodzenia substancji zabytkowej Parku tj. sąsiednich drzew, krzewów, roślin runa, 

trawników. 

10. W przypadku powstania szkód wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

roślinności, która została zniszczona lub poniesienia opłat za odtworzenie zniszczeń.  

11. Drogi i alejki ziemne, które ulegną uszkodzeniu należy odtworzyć do stanu sprzed 

wykonywania robót; 

12. Miejsca po frezowanych / usuwanych karpach należy oczyścić z korzeni i wiórów po 

frezarce, a następnie wypełnić glebą urodzajną i zagęścić; 

13. Wskazane drewno w trakcie realizacji prac należy systematycznie i na bieżąco wywozić 

z terenu parku; 

14. Każdorazowo po zakończeniu prac związanych z usunięciem, pielęgnacją drzewa, 

frezowaniem karp, zrębkowaniem, teren musi zostać uprzątnięty; 



15. Zamawiający wymaga, aby prace związane z frezowaniem, zrębkowaniem wykonywane 

były w godzinach porannych (godz. 7.00-12.00), tak aby nie zakłócić zwiedzającym 

przebywania na terenie Parku; 

16. Każdorazowo Zamawiający wskaże, czy karpa po usuniętym drzewie powinna być 

frezowana czy usunięta; 

17. Zamawiający wymaga aby przy wycince lub pielęgnacji drzew z podnośnika osoba 

obsługująca podnośnik posiadała stosowne uprawnienia. 

 

Pozostałe uwagi: 

1. Od Wykonawcy wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia (na 

dzień złożenia oferty i przez okres trwania zamówienia) nie mniejszą niż 30.000,00 zł  

3. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie nasadzeń 

uzupełniających. 

 



Projekt umowy 

Umowa nr ................... (projekt) 

zawarta w dniu ................... roku w Kaliszu pomiędzy  

……………………………………………………………..,  

reprezentowanym przez: 

..........................................................................................................................., 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: .............................................................................................................. 

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ..................................., NIP …………………… 

reprezentowanym przez: 

..........................................................................................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. 

„………………………..”. 

2. Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 

określony został w niniejszej umowie, a także w Zapytaniu Ofertowym z dnia ………….. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą i 

sztuką ogrodniczą, a także należytą starannością, zapewniając uzyskanie stałego efektu 

estetycznego i użytkowego wykonywanego zamówienia oraz bezpieczeństwa 

użytkowników. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia (np. ziemię, nawóz, itp.). 

2) dostarczania na własny koszt wody w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania 

zamówienia (np. podlewania roślin,). 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 60 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …….. r. 

§ 4 

1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 PLN. 

2. Czynności wynikające z wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wykonywać w sposób nie zakłócający spokoju osobom wypoczywającym na terenach 

zieleni. Wykonywanie przedmiotu umowy musi być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie 

prowadzenia przez niego prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wymagania oraz potencjał 

techniczny i osobowy w celu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, powstałych w związku z realizacją usługi stanowiącej przedmiot umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: 

1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

3) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

a w przypadku zmiany stanu prawnego w powyższym zakresie prowadzić działalność 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5 

1. Kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

umowy wynosi: ............................... PLN (słownie: .......................................złotych ), z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 4 umowy. 

2. W wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty i obciążenia związane z 

wykonywaniem zamówienia w sposób opisany w przedmiocie umowy, w tym również 

materiały niezbędne do wykonania zamówienia (np. nawóz, wodę, itp.). 

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, 

zatwierdzony przez osobę, o której mowa w § 6 ust 1. 

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na rachunek 

Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury. 

6. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

1. Nadzór i kontrolę nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: 

............................, który jest również upoważniony do odbioru prac, kontroli ich jakości i 

terminowości wykonania. Sprawdzanie wykonanych prac może odbywać się w 

obecności, jak i pod nieobecność Wykonawcy lub osoby o której mowa w ust. 2. 

2. Nadzór i kontrolę nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawuje: 

………………………………………………………………. 

§ 7 

Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru przedmiotu 

umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym, gdy zajdzie taka 



potrzeba, wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad stwierdzonych w toku 

odbioru przedmiotu umowy, o ile nadają się one do usunięcia. 

§ 8 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) stosowanie się do zapisów z Zapytania Ofertowego, 

2) stosowanie materiałów posiadających wymagane świadectwa, 

3) przegląd terenu objętego przedmiotem zamówienia i informowanie Zamawiającego o 

zaistniałych zdarzeniach. 

2. Na okoliczność powstania szkód losowych (kradzież, klęska żywiołowa) sporządza się 

protokół akceptowany przez obie strony umowy. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia w ciągu 1 godziny, licząc od przyjęcia zgłoszenia 

od Zamawiającego (telefonicznie lub w inny sposób), do usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa mienia lub osób na terenie objętym przedmiotem umowy. 

§ 10 

Niezależnie od obowiązków wymienionych we wcześniejszych postanowieniach umowy, 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji prac, 

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń lub ich części w toku realizacji 

prac - zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

§ 11 

Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 PLN; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 PLN, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 PLN, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 



4) w przypadku nie usunięcia zagrożenia o którym mowa w § 9 Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 150 PLN za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokości zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Wysokość kar umownych naliczonych łącznie na podstawie ust. 1, nie może przekroczyć 

50 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 1 . 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 14 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z Formularzem 

ofertowym i Zapytanie Ofertowe. 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory 

będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca Zamawiający 

…………………………… …………………………… 



FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6 

62-800 Kalisz 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………..…..… na realizację zadania pn: „Przyrodnicza 

rewaloryzacja oraz tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w zabytkowym parku 

krajobrazowym przy Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie” 

oferuję wykonanie zadania w zakresie szczegółowo w nim opisanym, za wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

netto …………………zł (słownie zł:………......……………………………………..…….…………) 

brutto ……….……… zł (słownie zł:…………….………………….……….....…...……….………..) 

 

Na moje łączne wynagrodzenie ryczałtowe składają się następujące elementy: 

 

Lp. Nazwa czynności 
Netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Brutto 

[PLN] 

1.  
prace pielęgnacyjne drzew, polegające na 

przeprowadzeniu cięć: sanitarnych, prześwietlających, 

technicznych i redukcji korony – szt. 49 …………… …………. ………….. 

2.  
usunięcie drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych – 

szt. 31 …………… …………. ………….. 

3.  

przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia krzewów 

oraz roślin wieloletnich, (zakup sadzonek, nasadzenia w 

tym paliki, osłonki, taśmy itp.) wraz z kosztami 

pielęgnacji przy nasadzeniach – szt. 300 …………… …………. ………….. 

4.  

przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia drzew 

(zakup sadzonek, nasadzenia w tym paliki, osłonki, 

taśmy itp.) wraz z kosztami pielęgnacji przy 

nasadzeniach – szt. 26 …………… …………. ………….. 

5.  
 

transport związany z realizacją przedsięwzięcia 

 …………… …………. ………….. 

 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zadanie w terminie 60 dni od podpisania umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, 

zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zapoznałem się w terenie z 

przedmiotem zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT*. 



6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia 

oferty. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 2). 

8. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji : 

Nazwa (firma) Wykonawcy*:  .............................................................................................. 

Adres:* ..................................................................................................................... .............. 

tel.*................................................................,fax. *................................................................ 

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

 

 

..........................., dnia .......................... roku 

 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:  

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

 

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie) 
 

 














