ZAPYTANIE OFERTOWE
„na wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince”
zaprasza się do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania jest wycięcie drzew ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania oraz
uporządkowanie terenu po ich usunięciu, na który składają się:
- zabezpieczenie terenu,
- wycinka wyznaczonych drzew,
- uporządkowanie terenu w obrębie wycinanych drzew tj. wyfrezowanie pni do poziomu gruntu i
wyrównanie terenu po powstałych nierównościach,
- zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego z wycinki jako forma rozliczenia za
wykonaną usługę.
2. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2022r.
3. Istotne warunki zamówienia
Drewno uzyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy, tym
samym wynagrodzenie Wykonawcy wpisane w formularzu ofertowym zostanie pomniejszone o wartość
drewna ustaloną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim na podstawie wyceny drewna na
pniu w ramach szacunku brakarskiego z dnia 11.01.2022r. tj.:
Wartość netto drewna pozyskanego: 6.090,00 zł netto
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Oferty należy składać do dnia 21.01.2022r. do godziny 9:00 - na formularzu stanowiącym załącznik nr
2 do niniejszego zapytania - w sekretariacie (pokój nr 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku
Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Decyduje data wpływu oferty do Zarządu Dróg
Powiatowych. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia. Opakowanie winno być zaadresowane na
adres Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim „Wycinka drzew i uporządkowanie terenu po
wycince”.
5. Wynagrodzenie
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA - 100%
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie:
A - wycena przedmiotu oferty za zadanie dokonana przez Wykonawcę B - wartość drewna pozyskanego
ustalona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, W - wynagrodzenie wypłacone
wykonawcy za przedmiot oferty
A-B=W

6. Dodatkowe informacje
1) Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wszystkich koniecznych
uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac oraz polisę OC.
2) Wykonawca, jeżeli zajdzie taka konieczność zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych
uzgodnień z odpowiednimi służbami, zarządcami sieci energetycznej i telefonicznej w tym zakresie.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków
bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.
4) W trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli
posesji przyległych do terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem
ogrodzeń itp.
5) Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu
w sposób niepowodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego i pieszego.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim w trakcie wykonywanych prac.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania usługi.
8) Wykonawca może dokonać oględzin poszczególnych drzew przed złożeniem oferty.
7. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Joanna Grzegorek tel. 75 644 28 72
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