
ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul. Łączna'lc

te|./ (071) 387-06-17 NlP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dn. 13.03.2020r

ZAPYTAN|E OFERTOWE
Wycinka krzewów wrazz rębakowaniem i uporządkowaniem terenu po wycince w pasie

drogi wojewódzkiej DW 340 w ilości 7,440m2 z podziałem na zadania.

ZAMAW|AJACY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-,100 Trzebnica

oPls PRZEDMloTU zAMowlENlA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince krzewów wrazz rębakowaniem i

uporządkowaniem terenu po wycince z podziałem na zadania:

Zadanie nr. 1:
- odcinek drogi DW 340 Tzebnica - Droszów - 2,820m2 krzewów, obejmuje wycinkę krzewów wraz
z rębakowaniem do wysokości 5 cm od poziomu gruntu oraz uporządkowaniem ternu po

zakończonych pracach,

Zadanie nr. 2:
- odcinek drogi DW 340 - Tzebnica - Ludgierzowice - 4,620m2 krzewów, obejmuje wycinkę
kzewów wrazz rębakowaniem do wysokości 5 cm od poziomu gruntu olaz uporządkowaniem
terenu po zakończonych pracach. -

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

UWAGA! Każdv Oferent pzed złożeniem ofeńy ma obowiazek na własna odpowiedzialnośó
dokonaó oqledzin kzewów wvznaczonvch do wvcinki w celu przyqotowani9 swoiei ofeńv.

TERMIi{ WYKoNANIAZAMoW|EN! t
- termin wykonania zamówienia do dn. 24.04.2O20r,
- ofeńy można składaó na jedno lub dwa zadania.

SPOSOB PRZYGTOWANIA 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 NIP
-podpisana czytelnie przez oferenta

MIEJSCE ORAZ TERM|N SKŁADANlA OFERT
ofeńa wraz zzałącznikami powinna byc przesłana za pośrednictwem.
- poczty
- kuriera
- email na adres: drogi@powiat.trzebnica,pl
- dostarczona osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy prz\i ulicy

Łączna 1c, 55-100 Trzebnica, i
- ofeńv należv złożvć do dn. 20.03.2020 do qodzinv 10oo



DOKUMENW WYMAGANE OD OFERENTOW
- aktualny odpis o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, /nie wcześniej niz 6-miesięcy
pzed upływem składania oferU,
- co najmniej jedno poświadczenie należytego wykonania umowy z ostatnich ,12 m-cy, prac
wykonywanych przy wycince lub pielęgnacji drzew,
- co najmniej jedno zaświadczenie o posiadaniu uprawnień na obsługę pilarek mechanicznych,
- opłaconą polisę ubezpieczeniową, nie mniejszą niz 50 000,00 /słownie: pięcdziesiąt tysięcy
złotychl, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający ze jest ubezpieczony od
odPowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmioiem
niniejszego zapytania,

OCENA OFERT
- zamawiĄący dokona oceny waznych ofeń na podstawie jednego kryterium cena = 1O0%,
- zamawiĄący dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium najniższej ceny,
- ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- oferent moze przed upływem składania ofeń zmienić lub wycofac swoją ofeńę
- w toku badania i oceny ofeń Zamawiający moze żądac od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert,
- zapytan ia ofertowe zamieszczon o n a stron ie i nternetowej wyryv. d rogj. tzeb nic-?. Bl

INFORMACJE DOTYCZYACE WYBORU NAJKOMYSTN|EJSZEJ OFERTY

- o wYborze najkozystniejszej ofeńy ZamawiĄący zawiadomioferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem iłłff_w.dlo§i,trzebnicą.p| itelefonicznie.

DODATKOWE |NFORMACJE
- 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.

- w zaoferowanej cenie jest równiez uwzględnione prawidłowe oznakowanie prowadzonych robót
z uwagi na wykonywanie robót w pasie dróg publicznych.

ZAŁAGZNlKl:

- formulaz ofeńy,

I



,,, FORMUIARZ ,OFERTY'',.:, , ' ' ,, ,, '.,, ::: , __

,"., :: . , ':,

Wycińka krzeŃÓw wraz,z ręUikoń;ńień ń pasie brogi wojeWódzkiej nr DW 340

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2020r dotyczącego wycinki 7,44o m2 krzewów
wrazz rębakowaniem i uprząkowaniem terenu po wycince w pasie drogiwojewódzkiej DW34O
z podziałem na zadania:

Zadanie nr.1:

]-. odcinek drogi DW 340 Trzebnica - Droszów -2,820 m2 krzewów, obejmuje wycinkę krzewów
wrazz rębakowniem do wysokości5 cm od poziomu gruntu oraz uporządkowaniu terenu po

zakończonych pracach.

Zadanie nr 2:

2. odcinek drogi DW 340 Trzebnic. - tudgierzowice - 4,62Om2 krzewów, obejmuje wycinkę
krzewów wrazz rębakowaniem oraz uprządkowaniu terenu po zakończonych pracach,

My niżej podpisani:

nazwa iadres oferenta:

Numer telefonu, adres mai

Numer konta bankowego: ,

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem

zadanie nr. ! za cenę brutto



Zadanie nr.2za cenę brutto

1. oŚwiadczamy, że dokonaliśmy oględzin miejsc wskazanych do wycinki krzewów wrazz
rębakowaniem i wyrwaniem korzeni,

2. zobowiązujemy się do wykonania umowy w terminie do 24.04.2O2Or,

3. oŚwiadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie przy wycince i rębakowaniu
krzewów,

4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do

wykonania zamówienia posiadającymi stosowne uprawnienia,

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

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

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

Nr. telefonu

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

( Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta )


