Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a 43-400 Cieszyn
występujący jako Inwestor Zastępczy
w imieniu Gminy Cieszyn
Cieszyn, 31 grudnia 2019 roku
ZBM/TT/5603/2019

Zapytanie ofertowe
Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie opinii ornitologicznych i
chiropterologicznych oraz pełnienie czynności nadzoru i kontroli wraz z wykonaniem raportów
ornitologicznych i chiropterologicznych przy robotach dociepleniowych termomodernizacji 7
budynków komunalnych przy ul. Głębokiej nr 10, 30, 32, 36, 40, 47 i 60 w Cieszynie.

1. Zakres zamówienia i szczegółowy opis zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych wraz zaleceniami kompensacji
przyrodniczej i zasadami wykonywania prac ociepleniowych przy termomodernizacji 7
budynków komunalnych położonych przy ul. Głębokiej nr 10, 30, 32, 36, 40, 47 i 60 w
Cieszynie.
2) Wykonanie nadzoru ornitologicznego przy niszczeniu/usuwaniu siedlisk w w/w budynkach
wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzenia tych prac.
3) Kontrola w/w budynków i opracowanie raportów ornitologicznych i chiropterologicznych
przed rozpoczęciem prac dociepleniowych w ramach termomodernizacji.
4) Kontrola w/w budynków w związku z wykonanymi robotami dociepleniowymi i
opracowanie raportów z wykonania kompensacji przyrodniczej za utracone siedliska.
2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do:
– w zakresie opisanym w pkt 1 ppkt 1) do dnia 31.01.2020 r.
– w zakresie opisanym w pkt 1 ppkt 2) do dnia 29.02.2020 r.
– w zakresie opisanym w pkt 1 ppkt 3) do dnia rozpoczęcia robot budowlanych – szacowany
termin IV-V 2020 r.
– w zakresie opisanym w pkt 1 ppkt 4) do dnia 30.09.2020 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie
polegające na wykonaniu opinii ornitologicznej i chiropterologicznej wraz zaleceniami kompensacji

przyrodniczej, czynnościami nadzoru oraz kontroli wraz wykonaniem raportu ornitologicznego i
chiropterologicznego przy robotach dociepleniowych budynku.
4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
a) Andrzej Kucypera (33 8523743) – Dyrektor ds Technicznych Zakładu Budynków Miejskich w
Cieszynie Sp. z o.o. w Cieszynie – w zakresie przedmiotu zamówienia
b) Janusz Pieprzka (33 8523743) – Kierownik Działu Dokumentacji i Nadzoru Technicznego - w
sprawie ogłoszenia
5. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę zgodną z treścią załącznika numer 1 należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@zbm.cieszyn.pl do godz. 12:00 dnia 8 stycznia 2020 r.
6. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie:
6.1. cena oferty – 100 %
6.2. Sposób oceny ofert:
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ----------------- x 100 %
C bad.
1 % - 1 punkt
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
6.3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
6.4. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywać przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

Załączniki:
1) Formularz oferty cenowej.

