Gmina Kargowa
Ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
OŚ.7031.2.2021

Kargowa, dnia 28 stycznia 2021 r.

Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usługi utrzymania zieleni urządzonej na terenie
Gminy Kargowa.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) obsadzanie kwiatami, krzewami rabat, kaskad, gazonów oraz donic wiszących:
- obsadzenie kwiatami wiosennymi i bylinami rabat, klombów, gazonów, donic (6 000 szt.
kwiatów) w terminie do 20 kwietnia 2021 r.,
- obsadzenia kwiatami letnimi rabat, klombów, gazonów, donic (10 000 szt. kwiatów)
w terminie do 30 czerwca 2021 r.,
- przygotowanie gleby do nasadzeń, w tym usunięcie starych nasadzeń, darni, spulchnienie
gleby, nawożenie zgodnie z wymogami roślin,
- uzupełnienie ziemią urodzajną,
b) pielęgnację zieleni:
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych,
- pielęgnacja poprzez podlewanie,
- pielęgnacja trawników poprzez jednokrotne wiosenne i jednokrotne jesienne wygrabianie
trawników oraz koszenie trawników,
- konserwacja żywopłotów na długości 725 mb, obejmująca plac przy ratuszu w Kargowej,
rabaty przy ulicy Wolsztyńskiej – odcinek od skrzyżowania z ulicą Górną do skrzyżowania
z ulicą Babimojską, krzewy w parku przy ulicy Wolsztyńskiej.
Szczegółowy zakres usług planowanych do realizacji w ramach zamówienia określa załącznik
do zaproszenia.
Termin realizacji zamówienia: od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Przedłożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- oferowaną cenę ryczałtową realizacji zamówienia w okresie od 15 lutego 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
Płatność za wykonywanie usługi nastąpi w 11 miesięcznych ratach w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Pisemną ofertę można złożyć w terminie do 4 lutego 2021 r. Ofertę można przesłać na adres
e-mail ewawrzyniak@kargowa.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Załącznik do zaproszenia
I. Wykaz dopuszczonych gatunków kwiatów do obsadzenia rabat, kaskad, gazonów
oraz donic wiszących:
Bratek, begonia wiecznie kwitnąca, begonia królewska, pelargonia zwisła i stojąca, aksamitka
w odmianach, canna, niecierpek, coleus, starzec, turek, szałwia.
Dopuszcza się inne gatunki po uzgodnieniu z zamawiającym.
II. Wykaz miejsc do nasadzeń:
1. Rabaty przy ul. Sulechowskiej – 34 m2,
2. Rabaty – pl. Berwińskiego – 30 m2,
3. Rabaty – pl. Ratuszowy + 14 kaskady – 130 m2,
4. Rabaty – ul. Wolsztyńska – 95 m2,
5. Rabaty przy parku przy ul. Wolsztyńskiej – 311 m2,
6. Klomb przy skrzyżowaniu dróg nr 32 i 314 – 16 m2,
7. Donice wiszące na terenie miasta – 100 szt.
8. „Łezka” ul. Przemysłowa + rabata przy ul. Kościelna – 6 m2,
9. Gazony betonowe i drewniane na terenie miasta – 61 szt. (35 m2).
III. Tereny objęte usługą utrzymania i pielęgnacji zieleni:
1. Plac przy ratuszu w Kargowej – 475 m2,
2. Rabaty przy ul. Sulechowskiej i ul. Wolsztyńskiej w Kargowej – 390 m2,
3. Plac Berwińskiego w Kargowej – 2591 m2,
4. Trawniki przy kościele przy ul. Górnej w Kargowej – 126 m2,
5. Plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Kościelną w Kargowej – 270 m2,
6. Trawnik przy ul. Wolsztyńskiej – odcinek pomiędzy ul. Górną i ul. Babimojską (plac przy
ul. Górnej) – 390 m2,
7. Trawniki rabatowe przy ul. Wolsztyńskiej w Kargowej – 340 m2,
8. Trawnik wokół klombu w kierunku Jaromierza (skrzyżowanie dróg nr 32 i 314) – 158 m2,
9. Rabaty i trawniki w parku przy ul. Wolsztyńskiej w Kargowej – 14 000 m2,
10. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Rynek w Kargowej – 275 m2,
11. Park + plaża w Wojnowie – 45 200 m2.

