
Starogard Gdański, dnia 16.12.2017  r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na całoroczne utrzymanie – pielęgnację murawy 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania oferty cenowej na 

całoroczne utrzymanie – pielęgnację murawy na: Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w 

Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 oraz Stadionie „Włókniarz” 

im. Kazimierza Kropidłowskiego przy ul. Harcerskiej 20 wg poniższego opisu warunków 

zamówienia. 
 

Oferty proszę składać do dnia 29.01.2018 r. na adres mailowy osir@osir.com.pl lub w formie 

papierowej   w zamkniętych kopertach do sekretariatu do godz. 12.00  na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

83-200 Starogard Gdański 
 

Opis przedmiotu i warunki zamówienia 

 

I. Tryb postępowania: 

Zapytanie Ofertowe 

 

II. Zamawiający: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 

83-200 Starogard Gd. 
 

III. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, pielęgnacja wraz z obsługą systemu nawodnienia  

dwóch obiektów sportowych: 

1. naturalnej nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim im. Kazimierza 

Deyny o powierzchni 7700m
2
  należącego     do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie 

Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 

2. naturalnej nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich o powierzchni 12000m
2
 oraz  boiska z 

nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 400m
2
 na Stadionie „Włókniarz” im. 

Kazimierza Kropidłowskiego należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie 

Gdańskim przy ul. Harcerskiej 20. 

Zamówienie należy realizować zgodnie z załączonym wykazem, rodzajem oraz terminem 

agrotechnicznym. 

Przy wykonywaniu prac na obiekcie przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem bieżnię poliuretanową. 

Zakres pielęgnacji obejmuje utrzymanie płyt głównych i treningowych oraz nawierzchni ze 

sztucznej trawy na wymienionych obiektach, wywóz i utylizację odpadów biologicznych 

powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych 
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liści). Wykonawca dokonuje tego we własnym zakresie i na własny koszt. Przed przystąpieniem 

do postępowania Zamawiający żąda przedstawienia wyników analizy fizyko - chemicznej gleby. 
 

Szczegółowy zakres prac wymaganych przez Zamawiającego określa harmonogram 

wykonania prac pielęgnacyjnych, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. 
 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Planowane rozpoczęcie prac – 15 marzec 2018 r. 

Zakończenie prac – do 30 listopad 2018 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 
 

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia nabytego poprzez realizację  usług w zakresie 

konserwacji i pielęgnacji naturalnej nawierzchni trawiastej w ostatnich 3 latach przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

przynajmniej 2 usług polegających na konserwacji nawierzchni trawiastej  boiska sportowego o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda i wykonanej na jednym obiekcie – 

poświadczone pisemnie ( referencje od poprzednich Zamawiających lub kserokopie innych 

dokumentów potwierdzające wykonanie tego typu prac poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez poprzednich Zamawiających). Niezależnie od ilości wykonanych usług 

maksymalna ilość jaką zaliczy Zamawiający przy wyborze oferty wynosi 6. 
 

2. Przedstawienia specyfikacji maszyn i urządzeń oraz materiałów niezbędnych do właściwego 

wykonania usługi (opis ze zdjęciem). 
 

3. Przedstawienia oświadczenia, że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o 

kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców. 
 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
 

A) cena za całość usługi - 80% 

 

B) referencje i doświadczenie - 20% (zalicza się max 6 usług) 
 

 

W kryterium A oferty będą podlegały ocenie wg wzoru: 
 

            P min 

An = ------------- x 100 pkt. 

             Pn 

 

gdzie: 
 

An - liczba pkt przyznana ofercie "n" za kryterium A 

n   - nr oferty 

Pmin - cena min. wśród złożonych ofert 

Pn - cena zaproponowana w ofercie n 

 



W kryterium B oferty będą podlegały ocenie wg pkt przyznanych za referencje w ofercie „n” wg 

następującego wzoru: 
 

              Rn 

Bn = --------------- x 100 pkt 

             Rmax 

 

gdzie: 
 

Bn - liczba pkt przyznana ofercie "n" za kryterium B 

n - nr oferty 

Rmax - max liczba pkt za referencje wśród badanych ofert 

Rn - liczba pkt za referencje w ofercie "n" 
 

 

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie posługiwał się następującym 

wzorem: 
  

Won = An x 0,80 + Bn x 0,20 
 

gdzie: 
 

Won = wskaźnik oceny oferty "n" 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. Cena będzie zawierała wszystkie 

koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. 
 

VIII. Płatność za wykonanie zadania: 

Płatność za wykonanie zadania nastąpi jeden raz w miesiącu po wykonaniu usługi i 

przedstawieniu faktury vat, przelewem na wskazane na fakturze konto   w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia dokumentu. 
 

Dokumenty wymagane od Oferenta / Wykonawcy: 

Oferta zawierająca cenę netto, brutto, wartość VAT, skalkulowane za całość przedmiotu 

zamówienia, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji. 
 

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony 

jest: 
 

Mariusz Pater 

tel. 512 216 950, 

e-mail: osir@osir.com.pl, mariusz-pat@wp.pl 
 

 

 

 

Dyrektor 

Marzena Klein 
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