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Trzebnica dn. 1 3.03,2020r

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWlAJACY
Zarząd Dróg Powiatowych w Tzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWlEN!A
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji drzew w pasie drogi powiatowej
nr 1348D, działka nr. 9 obręb Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, na odcinku ulicy
Wyszyńskiego w Obornikach Sląskich w ilości 25 szt. drzew, po obu stronach drogi /wycinka
suchych gałęzi, przycięcie konarów igałęzi zagrażĄących bezpieczeństwu w 1/3 objętościdrzewa z
zachowaniem statykidrzew, uporządkowanie pasa drogowego po pracach pielęgnacyjnych,
wykorzystanie drewna we właśnym zakresie przez Wykonawcę/.

Usługa polega na pielęgnacji drzew popżez: wycinkę suchych gałęzi, przycięciu konarów i gałęzi
zagrażĄących bezpieczeństwu w 1/3 objętościdrzewa zzachowaniem statyki drzew,
uporządkowaniu pasa drogowegopo pracach pielęgnacyjnych, wykorzystanie drewna we własnym
zakresie przez Wykonawcę,

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości powierzenia części lub całościzamówienia
podwykonawcom.

UWAGA! Kazdv Oferent pzed złozeniem oferty ma obowiazek na własna odpowiedzialność
dokonac oqledzin drzew wyznaczonvch do pieleqnacii w celu przyqotowania swojei oferty.

TERM!N WYKoNANlA zAMoWtENl
- termin wykonania zamówienia do dn. 30.04.2020r.

SPOSOB PMYGTOWANIA OFERTY
oferent powinien przygotować propozycję OFERTY na formularzu załączonym do zapytania.

OFERTA powinna bvć:
-opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia ofeńy,
-zawierać adres z siedzibą oferenta, numer telefonu, numer NlP
-podpisana czytelnie przez oferenta

MIEJSCE ORAZ TERMlN SKŁADANlA OFERT
oferta wraz zzaNączn|kami powinna byc przesłana za pośrednictwem:
- poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w siedzibieZarządu Dróg Powiatowych w Tzebnicy przy

ulicy Łączna 1c, 55-100 Tzebnica,
- email na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl
- ofeńv należv złożvć do dn. 23.03.2020 do qodzinv 10oo



-ktualny odpis o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, /nie wcześniej niz 6-miesięcy
przed upływem składania oferV,
_ co najmniejjedno poświadczenie należytego wykonania umowy z ostatnich 12 m-cy, prac
wykonywanych przy wycince lub pielęgnacji drzew o wańości co najmniej 3 000 zł brutto,

- co najmniejjedno zaświadczenie o posiadaniu uprawnień na obsługę pilarek mechanicznych,
_ opłaconą polisę ubezpieczeniową, na kwotę nie mniejszą niz 50 000,00 /słownie: pięćdziesiąt
tysięcy żotycht, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający ze jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

n i n iej szego zapy tania.

OCENA OFERT
_ zarnawa;ący dokona oceny ważnych ofeń na podstawie jednego kryterium cena = 100%,

- zamawiający dokona oceny ważnych ofeń na podstawie jednego kryterium najnizszej ceny,
- ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- oferent moźe przed upływem składania ofeń zmienió lub wycofac swoją ofeńę
- w toku badania i oceny ofeń Zamawiający moze żądac od oferentów wyjaśnień dotyczących
treścizłożonych ofeń,
- zapytania ofeńowe zamieszczono na stronie internetowejwuny_.dlog.Lltzęhliea"pl

|NFORMACJE DOTYCZYACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- o wyborze najkorzystniejszej ofeńy ZamawiĄący zawiadomi oferentow za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.drogi.tzębnica.pl itelefonicznie.

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

_ w Żaoferowanej cenie jest równiez uwzględnione prawidłowe oznakowanie prowadzonych robot
z uwagi na wykonywanie robót w pasie dróg publicznych.

ZAŁAGZNlKl:

- formularz oferty,



FORMULARZ OFERW

Pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr. 1348D Powiatu Trzebnickiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul, Łączna 1c, 55-].00 Trzebnica

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1,3.03.2O2Or dotyczące pielęgnacji 25 szt. drzew w
pasie drogi powiatowej nr. 1348D, Powiatu Trzebnickiego na terenie Gminy: Oborniki Śląskie.

My niżej podpisani:

nazwa i adres oferenta:

w

Numer telefonu, adres mailowy: .,.........;

Numer konta bankowego:

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem :

za cenę brutto

( słownie ....,....

w tym waItość netto

(słownie \
r... . r.... .. l........ l. . L

1. oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze stanem wszystkich drzew wykazanych do pielęgnacji,

2, zobowiązujemy się do wykonania umowy w terminie do 30.04.2O2Or,

3, oświadczamy, ze posiadamy niezbędną wiedzę idoświadczenie przy pielęgnacjidrzew,

4, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymido

wykonania zamówienia posiadającymi stosowne uprawnienia

5. sytuacja ekonomiczna ifinansowa naszej firmy zezwala na wykonanie powier.onuro zadania,



l

6. posiadamy ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 50.000, zł,, na dzień
składania ofert w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

7. nazwisko(a) i imię{ona) osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) za realizację zamówienia złożonego przez

oferenta

Nr. telefonu

8. oŚwiadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

( Podpis oferenta lub upowaznionego przedstawiciela oferenta)


