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W zwi4zku z konieczno1ci4 wykonania prac na nieruchomo6ci oznaczonej jako
dzialki ew. nr 211,/1 obr. Kgpa Nadbrzeska stanowi4cej wlasno66 Powiatu Otwockiego
polegaj4cych na usunigciu drzewa (topola 1. szt.), zwracarn sig z uprzejm4 pro6b4 o
przedstawienie oferty cenowej na wykonanie powy 2sze1 pr acy .
1.

a)

Wycigcie drzewa: 1 szt. gatunek topola (obw6d 420 cm), kt6re znajduje sig na
nieruchomo6ci oznaczonej jako dzialka ew. nr 211/1 w obrgbie Kgpa Nadbrzeska
(stanowi4cej wlasno66 Powiatu Otwockiego)

Drzewo objgte zam6wieniem zostalo ozrlaczone
znaku w kolorze pornaranczowym.

w

terenie, poprzez naniesienie na pierl

2.

a) Zabezpieczenie terenu.
b) Scigcie drzew (cigcie pnia na r6wni z powierzchni4 ziemi).
c) Wymanipulowanie'grubizny opalowej (pi"r,, grubsze konary)
d)

e)

nie cieriszej

ni| 7 crn

Srednicy wraz z ulozeniem w stosy 1,25x1,00 m.
Zrgbkowanie gatgzi o grubo6ci pontLej 7 cm Srednicy. Uporz4dkowanie terenu po
wykonaniu wy 2ej wymienionych prac.
Grubizna opalowa (pier1, grttbsze konary) nie cierisza ni| 7 cm Srednicy wraz z
galgziami o grubo6ci powylej 7 cm Srednicy zostanie skladowana na dzialce ew. nr
211./1. obr. Kgpa Nadbrzeska (za ogrodzeniem).

Dodatkowe informacje:

ZloLenie oferty jest r6wttozraczne z posiadaniem niezbgdnego sprzgtu oraz
wszelkich koniecznych uprawnienw zakresie wykonywania wf w prac.
b) Prace mLLSZqbyi wykonane zgodnie, ze sztuk4ogrodnicz4
c) Prace nale?y prowadzi( w spos6b nie koliduj4cy zpozostalymi drzewami.
d) Wykonawca zobowi4zany jest zapewri1 we wlasnym zakresie narzgdzia i
specjalistyczny sprzgt niezbgdny do realizacji umowy.
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialno6d za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe
wyrz4dzone osobom trzecim wynikle podczas wykonywania pracy.
a)

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

POWIAT
:f ii :t:tti a,I ili*::tl,

Regon:013268681

Wykonawca zobowi4zany bgdzie do zabezpieczenia terenu plac' oraz zapewnienia
warunk6w bezpieczenstwa, a takze do wykonywania prac w pasie drogowym w
spos6b nie powoduj4cy kolizji z uczestnikiem ruchu kolowego lub pieszego.
odst4pienia od zlecenia wykonania calo6i
s) Zamawiaj4cy zastrzega sobie mozliwo6d
lub czg6ci.

W przypadku zainteresowania wykonaniem ww. dokumentacji, kosztorys ofertowy prosz?
priesla( za po6rednictwem poczty internetowej na adres e-mail:
ponadto uprzejmie informujg, 2e zgodnie z regulaminem udzielania zam6wieri, kt6rych
warto6i nie przekracza30000 euro stanowi4cego zal4cznik nr 1 do Zarz4dzerianr 2/201'6
Starosty Otwockiego z dniaT styczria201.6 r., zam6wienie na wykonanie powyLszei pracy
moLe zosta( zlohone po dokonaniu procedrry rozeznania rynku. Gl6wnym kryterium przy
wyborze najkorzystnieiszei oferty bqdzie warunek cenowy.
okre6lone w ww.
oferty przy
wytypowariu
o
e-mailow4
drog4
zarL4d,zeniu, zostan4Parlstwo poinformowani
czy1rn zostan4 przeslane dodatkowe informacje w sprawie zawarcia stosownej umowy.
Termin na wvsvlanie formularzy
Termin na poinformowanie wykonawcy o wyborze jego oferty zostaje okre6lony na dzieri
25.07.201,6 r. Brak informacji ze strony zleceniodawcy we wskazanym terminie naleLy uzna(
za odrzucenie przeslanej oferty cenowej'

W przypadku u2nania Pafistwa oferty za spebiaj4c4 wszystkie kryteria

W zalaczeriu:
- forrnularz ofertowy (Zal1czniknr 1)
- wykazos6b, kt6re bgd4 uczestniczy( w wykonywaniu zam6wienia (ZaL4cznlk nr

2)
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Zalacznlk nr I
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy

( nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawc6w a w przypadku skladania oferty przez Wykonawc6w wystppuj4cych wsp6lnie:

nazwy

i

adresy wszystkich wsp6tnik6w lub czlonk6w Konsorcjum)

Kontakt:

tel....

....... fax

e-mail:......

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego o wartoSci ponizej
30.000 euro

sygnatura GN.272.25.2016.AN z dnia 19.07.2016 r.
skladam niniejsz4 ofertp na wykonanie prac na nieruchomoSd oznaczonej jako dzialka ew.
nr 2llll obr. Kppa Nadbrzeska stanowi4cej wlasnoSd Powiatu Otwockiego, polegajQcej na
wycipciu drzewa: I szt. gatunek topola (obw6d 420 cm).:

Kryterium - Cena realizacji calego zamowenla

bruffo
Slownie:
zacene

......PLN,

zlotych

W tym VAT. .......%
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Zal4czniknr2
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz os6b, kt6re bgd4 uczestniczy( w wykonywaniu zam6wienia,

Imip i nazwisko

p

Tytul zawodowy
nr posiadanych
uprawnierl

t.

Podpis i pieczgl Wykonawcy
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