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Rybnik, dnia 15 lipiec 2021 roku 
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku 
Ul. Stanisława Małachowskiego 145 
44-251 Rybnik 
tel./fax (32) 45 77 098 
 
 
ZS6.254.2.2021.MG 
 
 

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Zespół Szkół nr 6   
ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik  
e-mail: zs6@miastorybnik.pl 
telefon: (32) 457 70 98 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi związanej z usunięciem 

wiatrołomów, przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających na 
usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu 
uformowanego kształtu koron drzew” na terenie Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku. 

2. Rodzaj zamówienia: usługa.  
3. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wiatrołomów, przeprowadzenie zabiegów 
w koronach drzew polegających na usunięciu gałęzi obumarłych  
i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu uformowanego kształtu koron 
drzew w ilości 7 sztuk wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu zamówienia, 

2) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc, gdzie będą 
przeprowadzone usunięcia wiatrołomów objęte przedmiotem zamówienia  
i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym. Powyższe umożliwi 
zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne  
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 
Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej następuje na jego 
ryzyko i odpowiedzialność. Koszt wizji ponosi Wykonawca. 

3) Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia na terenie Zespołu 
Szkół nr 6 w Rybniku odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a prace 
pilarskie nie trwały dłużej niż do godziny 19:00. 
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4) Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe za ewentualne szkody osób trzecich, 
spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem prac, złego stanu 
technicznego lub niewłaściwie użytego sprzętu do wykonania prac. 

5) Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio oznakować i zabezpieczyć strefę 
zagrożenia na terenie boisk szkolnych. 

4. Szczegółowy zakres prac: 
1) roboty przygotowawcze, 
2) dostarczenie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki, 
3) zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług,  
4) usunięcie wiatrołomów lub usunięcie obumarłych i nadłamanych gałęzi w celu 

uformowanego kształtu korony drzewa przy użyciu podnośnika lub bez użycia 
podnośnika, 

5) bieżące porządkowanie terenu, na którym będą prowadzone prace, 
6) pocięcie wiatrołomów, wywrotów oraz usuniecie złomów drzew na terenie 

należącym do Zamawiającego, 
7) zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do pobliskich, zdrowych drzew, 
8) odtransportowanie sprzętu i narzędzi, 
9) oczyszczenie terenu po usunięciu wiatrołomów, 
10) podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia jest spisany 

protokół odbioru prac, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Protokół odbioru 
prac należy dołączyć do faktury. 

5. Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku i sztuką 
ogrodniczą oraz przepisami bhp, w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami  
i zagospodarowaniem terenu, nie powodując kolizji z uczestnikami ruchu pieszego. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia i zabezpieczenia terenu, na którym 
przeprowadzone będą prace oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź 
zniszczeniem urządzeń, obiektów, nawierzchni boisk i instalacji znajdujących się na 
terenie prowadzonych prac, 

3) zapewnienie nadzoru w trakcie prowadzenia prac, 
4) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac i za ewentualne 

szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pieszych, 

5) Wykonawca zabezpiecza materiały i środki niezbędne do prawidłowego wykonania 
prac. Prace winny być wykonane przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie  
z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew., 

6) dokonywanie na własny koszt napraw ogrodzenia, obiektów, nawierzchni boisk 
bądź instalacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonania przedmiotu 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż przewidziany technicznie do ich 
wykonania, 
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7) w przypadku uszkodzenia drzewa nieobjętego niniejszą umową, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność w myśl obowiązujących przepisów prawa.   

6. Kod CPV:  
77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77341000-2 Okrzesywanie drzew 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
Zamawiający nie określa warunki w tym zakresie. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
O udziale zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 28 lipca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 

roku.  
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 
4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 
 

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
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Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 
wypełnione. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu. 
 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 23 lipca 2021 roku, do godziny 10:00 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usługi związanej z usunięciem 
wiatrołomów lub przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających na 
usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu 
uformowanego kształtu koron drzew na terenie Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku”. 

2. Ofertę należy złożyć: 
a) elektronicznie na adres: zs6@miastorybnik.pl,  po wysłaniu maila proszę o kontakt 

telefoniczny (32) 4577098 potwierdzający złożenie oferty, albo 
b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, albo 
c) pocztą na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół nr 6  
ul. Stanisława Małachowskiego 145 
44-251 Rybnik. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 23 lipca 2021 roku: 

1) na stronie internetowej pod adresem http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu 
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana 

umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
 
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH: 
1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6 z siedzibą przy ul. Stanisława 

Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik, kontakt: e-mail: zs6@miastorybnik.pl, tel. (32) 457 
70 98; 

2) ZS nr 6 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
listownie, na adres:  Zespół Szkół nr 6, ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-251 
Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: zs6@miastorybnik.pl w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych; 



 

S t r o n a 5 | 5 
 

 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest 
zgodne z art. 6 ust. 1 lit. C) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 
prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną 
określonych cech; 

5) Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 
 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy); 

 prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego);   

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 
 prawo usunięcia swoich danych osobowych; 
 prawo przenoszenia swoich danych osobowych; 
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

7) Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie  
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona 
dokumentacja postępowania. 

8) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 
celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest 

1) Monika Gogulska - telefon: 32 457 70 98, e-mail: zs6@miastorybnik.pl 
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 
c) wzór umowy (załącznik nr 3). 

 


