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Świdnik, dnia 11 czerwca 2019 r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

na prace pielęgnacyjne zieleni  

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

fax. 081 46 48 879 

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

2. Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze 

postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie 

postępowania). 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45.11.23.30 – 7 Rekultywacja terenu 

77.21.15.00 – 7 Usługi pielęgnacji drzew  

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.   

V. Nazwa przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

pielęgnacji zieleni o orientacyjnej łącznej powierzchni 580 mkw usytuowanej na terenie posesji 

Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego przy ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

a. wygrabienie liści i zanieczyszczeń ze skupin krzewów; 

b. odchwaszczenie wszystkich nasadzeń;    

c. wykopanie i usunięcie starych, uschniętych krzewów; 

d. montaż obrzeży typu eko bord w ilości 180 mb; 

e. uzupełnienie kory w rabatach w ilości 100 sztuk worków 80 L; 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/


LWOG-2402-54/19 

2 
 

f. uzupełnienie żwiru w rabatach w ilości 2.5 tony; 

g. zebranie gałęzi, efektu prac oraz ich wywóz z terenu Zamawiającego - posprzątanie terenu 

wokół miejsca wykonywania prac (zamiecenie lub zagrabienie 

h. wszelkie inne prace nie wymienione w lit a)  - g) lecz konieczne do wykonania usługi 

polegającej na pielęgnacji zieleni znajdującej się przy budynku Sądu Rejonowego Lublin - 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.   

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu 

Umowy, tym samym nie dopuszczając wykonania robót przez podwykonawców. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.  

 
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej.  

 
VI. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.118 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 879 lub e-mailem: katarzyna.kwiatkowska@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kwiatkowska   

VII. Kryterium oceny ofert 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert 

nieodrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia 

umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o takiej 

samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w 

pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Wykonawców wielokrotnie do 

czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest 

równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.  

VIII. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

IX. Wykaz załączników:  

a) nr 1 – Formularz Ofertowy; 

b) nr 2 - wzór Umowy.  
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Załącznik nr 1   

OFERTA 

 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

NIP ................................................................................................................ 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………..                                                                       

Fax: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto: …………………………………………………………. 

 słownie: …………………………………………………………….. 

cena brutto: …………………………………………………………. 

 słownie: …………………………………………………………….. 

2.  Deklaruję ponadto:  

a)  warunki płatności – zgodnie ze wzorem Umowy; 

b)  termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2019 r.  

3.  Oświadczam, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń; 

 uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert;  

 powyższa cena zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia; 

 moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

 

 ................................dn. ............................                                  
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            ………………………………………… 
                                                                         pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 
 
 
 
 

 

 

 



LWOG-2402-54/19 

4 
 

Załącznik nr 2  

UMOWA NR LWOG-2403-…./19 

zawarta dnia …………….. 2019 r. w Świdniku 

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U .z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253     REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Sylwię Choroszyńską - Zezulę – Dyrektora Sądu   

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………      REGON: ………………………… 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ……………………………………………………. 

2) ………………………………………………………   

zwanym/ą dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 

Przedmiot zamówienia 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

a. wygrabienie liści i zanieczyszczeń ze skupin krzewów; 

b. odchwaszczenie wszystkich nasadzeń;    

c. wykopanie i usunięcie starych, uschniętych krzewów; 

d. montaż obrzeży typu eko bord w ilości 180 mb; 

e. uzupełnienie kory w rabatach w ilości 100 sztuk worków 80 L; 

f. uzupełnienie żwiru w rabatach w ilości 2.5 tony; 

g. zebranie gałęzi, efektu prac oraz ich wywóz z terenu Zamawiającego - posprzątanie terenu wokół 

miejsca wykonywania prac (zamiecenie lub zagrabienie); 

h. wszelkie inne prace nie wymienione w lit a)  - g) lecz konieczne do wykonania usługi polegającej 

na pielęgnacji zieleni znajdującej się przy budynku Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku.   

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 
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Zasady realizacji 

§ 2. 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z najwyższą starannością. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich w związku  

z ewentualną szkodą powstałą w wyniku nienależytego wykonania niniejszej Umowy.  

4.  Wykonawca zapewnia, że wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3. 

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie protokół odbioru.  

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

Umowy przy użyciu osobowych i rzeczowych środków własnych. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu  

i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1.  

3. Wykonawca gwarantuje, że czynności związane z realizacją niniejszej Umowy będą wykonywane 

przez osoby posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.                        

4. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji 

przedmiotu umowy, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

§ 5. 

1. Strony określają wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej w wysokości …………………… 

PLN (słownie: ………………………………..) plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od jej doręczenia Zamawiającemu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.   

3.  Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego. 

4.  Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 

Odpowiedzialność 

§ 6. 

1.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy  

Zamawiającemu przysługują kary umowne:  

a) za sam fakt niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy – 

300.00 zł (słownie: trzysta zł 00/100); 

b) w przypadku opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy powyżej 4  dni –  50.00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia (licząc od piątego dnia opóźnienia); 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – 1 000.00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100); 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy – 1 000.00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100); 

2. Do upływu 21 dni od terminu określonego w § 1 ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy 

bez dodatkowego wezwania Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 

opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 5 dni. 

3.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji i są niezależne.  

4.  Zamawiający ma prawo potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5.  W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody jakie poniósł Zamawiający, ma on prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Wykonawcą po stronie Zamawiającego w tym 

podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 3 są: 

P. ……………………..  – nr tel. …………………………… 

E-mail: …………………………………………………………. 

P. ……………………..  – nr tel. …………………………… 

E-mail: …………………………………………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Zamawiającym po stronie Wykonawcy w tym podpisanie 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 3 jest:  

P. ……………………………. – nr tel. …………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………….. 

 3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do Umowy i nastąpi poprzez pisemne 

poinformowanie Stron na piśmie.  

§ 8. 

1.  Każda zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie 

Strony pod rygorem nieważności. 

2.  W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Spory powstałe tytułem realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. 

5.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na podmiot trzeci 

bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.   

Klauzula poufności. Zakaz cesji 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  
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§ 10. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

§ 11. 

Integralną część Umowy stanowi Oferta,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

     
 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 
WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


