Katowice, dnia 19 sierpnia 2021r.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 629-21-70-627

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert cenowych w zakresie
pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pawła
Stalmacha 8, składającej się z działek ewidencyjnych o nr 402/49, 1237/49, 1238/49, 1240/49, 1241/49,
1242/49, 1243/49, 1244/49, 1245/49, 1308/49, 1311/54, dla których Sąd Rejonowy w Siemianowicach
Śląskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KA1I/00006095/4 oraz
działki ewidencyjnej o nr 1202/73, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KA1I/00007528/6.
Zakres usługi obejmował będzie:
➢ mulczowanie terenu,
➢ wycinkę krzewów,
➢ wycinkę samosiejek,
➢ wycinkę drzew nie wymagających zezwolenia na usunięcie,
➢ skrajnię drzew do wysokości 9 metrów (dotyczy etapu IV),
➢ uprzątnięcie i wywóz drzewa.
Wykonawca prac przeprowadzi wycinkę drzew zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
w tym wynikającymi z tabeli obwodów pierśnicowych.
Podczas prowadzenia prac wykonawca odpowiedzialny będzie za zabezpieczenie terenu i obiektów
zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie przed zniszczeniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa
osobom trzecim, w tym użytkownikom dróg.
Usługa wykonana zostanie w kilku etapach, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego (mapa). W załączeniu również poglądowa dokumentacja zdjęciowa. Etap III, który
nie został uwzględniony w załączniku obejmował będzie teren wzdłuż płotu przy ulicy Srokowieckiej
i Stalmacha.
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Każdy z etapów powinien zostać wyceniony odrębnie, a warunkiem przedstawienia oferty cenowej jest
wizja lokalna terenu, na podstawie której wyceniony zostanie każdy etap ww. prac.
Oferty dla każdego etapu prac rozpatrywane będą odrębnie a nie kompleksowo.
Oferta powinna zawierać:
➢ proponowaną cenę netto i brutto za każdy etap prac,
➢ warunki płatności,
➢ termin wykonania,
➢ informację dot. doświadczenia w zakresie wykonanych prac, tożsamych objętych treścią
niniejszego zapytania,
dodatkowo oferta powinna
➢ być opatrzona pieczęcią firmową
➢ podpisana

zgodnie

z

reprezentacją

lub

udzielonym

pełnomocnictwem

(prosimy

o dołączenie skanu pełnomocnictwa)
➢ posiadać datę sporządzenia
➢ zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta
➢ zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić
co najmniej 2 miesiące.
Termin składania ofert cenowych: 31 sierpnia 2021r.
Ofertę cenową (scan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną,
zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: sbobla@tfsilesia.pl
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mfilarski@tfsilesia.pl. w tym
samym terminie.
W celu umówienia terminu wizji lokalnej na terenie nieruchomości, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
telefonu: 603-064-848 w godz. od 8.00 do 16.00.
TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz
odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego
2) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,
3) cenowym.
O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
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Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można
kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: (mfilarski@tfsilesia.pl lub sbobla @tfsilesia.pl) nie później niż do dnia
25/08/2021 r.
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