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ROZEZNANIE RYNKU

Procedura prowadzona bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach"

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na 
wykonanie prac polegających na wycięciu i usunięciu drzewa na terenie cmentarza 
żydowskiego w Bodzentynie, objętego wpisem do rejestru zabytków nieruchomych pod 
nr A.221, na działce nr ewid. 2349/2, położonej obr. 0001 Bodzentyn gm. Bodzentyn.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie usługi polegającej na wycięciu drzewa rosnącego na 
nieruchomości położonej w obrębie Bodzentyn, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 2349/2, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z decyzjami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, 
Nr 18/2022, Nr 19/2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie udzielania zezwolenia na usunięcie 
jednej sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 210 cm mierzonym na 
wysokości 130 cm.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje określone w art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.840). 
Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty 
Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 5 oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego 
posiadanie wymaganych kwalifikacji.

2. Nie podlega wykluczeniu w sytuacjach wykazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.l 
pkt.4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 r. , poz. 835). 
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do niniejszego 
Rozeznania;

2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Posiadają stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę minimum 10 000 zł na cały okres realizacji usługi. Na potwierdzenie 
spełnienia podanego warunku Wykonawca składa Polisę OC lub inny dokument 
wskazujący posiadanie wskazanego ubezpieczenia.

4. Posiadają niezbędny sprzęt techniczny, maszyny i urządzenia do wykonania 
przedmiotowego zamówienia. Na potwierdzenie Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu - Załącznik nr 6 do niniejszego Rozeznania.

Oferta winna zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego.
Do oferty należy załączyć:

1) Wykaz osób-załącznik nr 5
2) Dokument potwierdzający uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej,



3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego

4) KRS/CEDiG
5) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje osoba, która nie jest upoważniona 

w KRS/CEDiG
6) Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 10 000 zł na cały 

okres realizacji usługi.

Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest 
najniższa cena.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa, 
zgodnie ze Wzorem umowy, będącym Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

• w sprawie przedmiotu zamówienia - Agnieszka Niestój, tel.: 41 200 14 63
e - m a i I: niestoj.a@powiat.kielce.pl

• w sprawie procedury rozeznania rynku - Iwona Bęben, tel.: 41 200 13 71,
e- m a i I: zamowienia@powiat.kielce.pl

Oferty należy przesłać do dnia 12.08.2022 r. do Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w 
Kielcach, na adres e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl. Oferty złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po 
przeprowadzeniu niniejszego rozeznania rynku.

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
- Załącznik Nr 4-Wzór umowy.
- Załącznik Nr 5-Wykaz osób.
- Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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