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Znak sprawy: OŚ.271.1.2021 
 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty 

 
W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł 
zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2019 z późn. zm.). 

 
I. Nazwa zadania: 

Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska 
 

II. Nazwa i adres zamawiającego: 
Nazwa:   Gmina Bukowina Tatrzańska 
Adres:    ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
Numer telefonu:  18 20 00 870 
Adres e-mail:  gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 
Strona internetowa: www.ugbukowinatatrzanska.pl 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1) Przeprowadzenie zabiegów po zimowych, mających na celu poprawę kondycji zdrowotnej oraz estetyki 
roślin (przycinanie, nawożenie), dosadzenie stwierdzonych uszkodzonych/ uschniętych roślin oraz 
uzupełnienie stwierdzonych braków w podłożu (ziemia, kora, grys). 

2) Nasadzenie roślin w donicach kwiatowych wiszących – 70 donic firmy TERRA, model W-600, po 15 
roślin w ilości (2+4+5, 22 rośliny na donicę) w każdej donicy i zawieszenie na latarniach ulicznych 
wskazanych przez Zamawiającego oraz nasadzenie roślin w dwóch donicach kaskadowych po 30 
roślin. Roślina zaproponowana do nasadzenia winna tworzyć efektowną kompozycję i być mało 
wymagająca i odporna na warunki atmosferyczne. Nasadzenie być odporna na warunki atmosferyczne, 
donic obejmuje zakup ziemi, przygotowanie podłoża z nawozem, napełnienie ziemią donic, zakup i 
transport roślin kwiatów do nasadzeń, nasadzenie roślin. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
gatunek roślin które nasadzi i przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia dobór kolorystyczny. 

3) Przygotowanie gleby i nasadzenie roślin w klombach przy ulicy Sportowej, przy Szkole  
w Bukowinie Tatrzańskiej oraz przy budynku Urzędu Gminy. 

4) Nawożenie w ilości powtarzalnej niezbędnej do utrzymania dobrej kondycji trawnika. 
5) Chemiczne zwalczania chorób i szkodników w zależności od potrzeb. 
6) Koszenie, utrzymanie wysokości dywanu trawników od 4 do 7 cm. 
7) Pielęgnacja, uzupełniania ubytków roślin (uszkodzone, uschnięte), nawożenie w ilości niezbędnej, 

powtarzalnej, koniecznej do utrzymania dobrej kondycji roślin.  
8) Plewienie oraz usuwanie innych pozostałości (np. śmieci). 
9) Usunięcie wszelkich pozostałości z donic po okresie wegetacji;  
10) Usunięcie wszelkich pozostałości po ustaniu wegetacji i zabezpieczenie roślin na okres zimowy. 
11)  Wywóz powstałej w wyniku pielęgnacji biomasy i jej zagospodarowanie. 
12)  Wykonanie cięć korekcyjnych, sanitarnych lub odmładzających w okresie wiosny lub późnej jesieni. 
 
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sposób estetyczny roślin, ewentualna wymiana roślin 
uschniętych oraz nasadzenia zamienne (za rośliny uschnięte) i regularne plewienie, a w szczególności: 

a) Pielęgnacja ronda (tzw. rondo dolne) w miejscowości Bukowina Tatrzańska. 
b) Pielęgnacja Ronda Hrabiego Władysława Zamoyskiego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, 

(tzw. rondo górne). 
c) Pielęgnacja zieleni znajdującej się na skrzyżowaniu drogi gminnej, (ul. Stasiki), z drogą powiatową, 

(ul. Polna), w miejscowości Leśnica. 
d) Pielęgnacja zieleni znajdującej się na skrzyżowaniu przy wjeździe i wyjeździe z miejscowości 

Jurgów. 
e) Pielęgnacja dwóch rond przy drodze do Morskiego Oka. 
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f) Plewienie nasadzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej na terenie miejscowości Bukowina 
Tatrzańska (ul. Długa i Kościuszki). 

g) Pielęgnacja trawnika i plewienie nasadzeń na placu gminnym w miejscowości Białka Tatrzańska 
(ul. Środkowa- obok kościoła). 

h) Pielęgnacja rabat na skwerze przy ulicy Sportowej oraz donic przy szkole podstawowej w 
Bukowinie Tatrzańskiej, pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Urzędu Gminy, 

i) Pielęgnacja trawników przy ulicy Długiej i Kościuszki w Bukowinie, pielęgnacja zbocza przy 
górnym rondzie w Bukowinie Tatrzańskiej, terenów wypoczynku nad rzeką  

 
IV. Załączniki: - 
 

 
V. Termin realizacji zamówienia:  

01.05.2021 – 30.10.2021 r., w tym: 
- termin nasadzeń donic i ich powieszenie na latarniach ulicznych oraz pierwsza pielęgnacja terenów  
   zielonych do dnia:  20 maja 2021 r.;   
-  termin zabezpieczenia roślin do zimowania, usunięcie pozostałości po wegetacji roślin, cięcia  
   pielęgnacyjne – do dnia 30 październik 2021 r., żeby rośliny nie poniosły uszczerbku a prace były  
    możliwe   do wykonania  

 
VI. Kryteria wyboru oferty: 

- Cena- 70 % 
- Zaproponowana kompozycja roślin do nasadzenia- 30 % 

 
VII. Termin forma i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę można przesłać mailowo na adres: aporay@ugbukowinatatrzanska.pl lub złożyć w formie pisemnej 
na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 19.03.2021., do godz. 12.00 

 
VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Alina Poray Zbrożek tel: 18 20 00 870, wew. 56 
e-mail: aporay@ugbukowinatatrzanska.pl 

 
 

Wójt Gminy 
mgr inż. Andrzej Pietrzyk 

 
 

….……………..…….………. 
(podpis Zamawiającego) 

 


