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                                                                                                                              Trzebnica dn. 29.10.2019r

                                                        ZAPYTANIE  OFERTOWE
                            Wycinka drzew w pasach dróg powiatowych Powiatu Trzebnickiego

       ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica
                                                                                                                   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince drzew w pasach dróg powiatowych:

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Oborniki Śląskie:

obręb Nr. działki Nr. drogi gatunek ilość uwagi

Wielka 
Lipa

245 AM 1 1358D morwa      3

Osolin 195 AM 1 1288D jesion      2

     5

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Prusice:

obręb Nr. 
działki

Nr. drogi gatunek ilość uwagi

Kaszyce
Wielkie

  359 1330D jesion      1

     1

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Trzebnica:

obręb Nr. działki Nr. drogi gatunek ilość uwagi
Ujeździec 
Wielki
Koniowo

269, 157 1331D Jesion, świerk, brzoza      17

Brzezie 275/1 1332D jesion        1
Domanowice 636/1 1329D lipa        1

     19

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Wisznia Mała:

obręb Nr. 
działki

Nr. drogi gatunek ilość uwagi

Psary  474/2 1370D kasztanowiec   1
Psary  474/2 1370D dąb   1 dendrolog 

/wycinka pod 
nadzorem/
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Psary  474/2 1370D jesion   1
Malin  280/4 1368D wierzba   3
Malin  280/4 1368D wierzba   4
Krzyżanowice    50/1 1371D sosna   3
Kryniczno   167/8  1368D  świerk    8

 21
 
- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Zawonia:

obwód Nr. działki Nr. 
drogi

gatunek iloś
ć

uwagi

Pęciszów 133 1335D wiąz   1
Skotniki
Tarnowie
c

91/1,118 1371D topola   2

  3

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Żmigród:

obręb Nr. działki Nr. drogi gatune
k

ilość uwagi

Powidzko   82 AM 1 1329D lipa    2
Borzęcin 223 Am 1 1328D jesion    2
Gatka, Nowe 
Domy

160 AM 1 1339D lipa    2

Kanclerzowice 208 AM 1 1322D dąb  22 dendrolog 
/wycinka pod 
nadzorem/

 28

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym na terenie Powiatu Trzebnica aktualnie do wycinki jest 77 szt. 
drzew.                                                                                                   

Usługa polega na wycince drzew, uporządkowania  pasa drogowego po wycince, skróceniu pni
do 5 cm nad ziemią, wycinka krzaków w obrębie wykonywanej wycinki, wycinka gałęzi oraz krzewów
zniszczonych podczas wykonywanych prac, wykorzystanie drewna we własnym przez Wykonawcę 
zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom.

UWAGA!   Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność
dokonać oględzin drzew wyznaczonych do wycinki w celu przygotowania swojej oferty.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia podpisania Umowy,
- termin wykonania zamówienia do dn. 20.12.2019r  

SPOSÓB PRZYGTOWANIA OFERTY 
 - oferent powinien przygotować propozycję OFERTY na formularzu załączonym do zapytania.

  
OFERTA powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia oferty,
- zawierać adres z siedzibą oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez oferenta



MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty
- kuriera
- email
- dostarczona osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy przy ulicy
  Łączna 1c, 55-100 Trzebnica 
- oferty należy złożyć do dn. 12.11. 2019 do godziny 10  oo   .

DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
- aktualny odpis  o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, /nie wcześniej niż 6-miesięcy
przed upływem składania ofert/,
-  co najmniej jedno poświadczenie należytego wykonania umowy z ostatnich 12 m-cy, prac
wykonywanych przy wycince drzew,
-  co najmniej jedno zaświadczenie o posiadaniu uprawnień na obsługę pilarek mechanicznych,
-  opłaconą polisę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50 000,00 /słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych/,
a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzia-
-lności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
przetargu.

OCENA OFERT
- zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium
cena = 100%,
- zamawiający dokona oceny  ważnych ofert na podstawie jednego kryterium najniższej ceny, 
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,  
- oferent może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
-  w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert,
-  zapytania ofertowe zamieszczono na  stronie internetowej www.drogi.trzebnica.pl

INFORMACJE DOTYCZYĄCE  WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.drogi.trzebnica.pl  i telefonicznie.

DODATKOWE INFORMACJE
- dodatkowych informacji udziela pan Eugeniusz Ziółkowski pod numerem telefonu 71 387-06-17
w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku oraz pod adresem email: drogi@powiat.trzebnica.pl.

ZAŁĄCZNIKI
- formularz oferty
- wzór umowy
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