Załącznik nr 2

Zabłudów, dn. 07.02.2020 r.
RGiGG.7013.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1 Opis przedmiotu zamówienia: „Wycinka drzew, frezowanie pni, odmłodzenie starszych drzew o śr.
pni ponad 41 cm oraz uprzątnięcie terenu na działce o nr 113/5 obręb Zabłudów gm. Zabłudów
(Park Dworki w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza)”.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania:
Zadanie nr 1
Przewiduje: wycinkę drzew, frezowanie pni oraz uprzątnięcie terenu.
Wycinka obejmuje poniższe gatunki drzew:
- jesion wyniosły o masie drewna 3,23 m³ - 5 szt. o obwodach pni 155 cm, 60 cm, 103 cm, 99 cm,
121 cm,
- klon zwyczajny o masie drewna 0,50 m³ - 2 szt. o obwodach pni 78 cm, 87 cm,
- wierzba krucha o masie drewna 1,54 m³ - 6 szt. o obwodach pni 86 cm, 71 cm, 65 cm, 66 cm, 100
cm, 75 cm
Zamawiający posiada decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr
Z.5143.2.2019.JM z dnia 24 stycznia 2019 roku na wycinkę 13 drzew.
Wartość usługi Zadania nr 1 powinna obejmować wartość drewna pozyskanego w skutek
wykonanej wycinki drzew.
Zadanie nr 2
Przewiduje: odmłodzenie starszych drzew o śr. pni ponad 41 cm w ilości 150 szt.- zgodnie z
przedmiarem robót oraz uprzątnięcie terenu

2) miejsce wykonania zadania: działka nr 113/5 (Park Dworki w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza)
3) oferta powinna obejmować całość zamówienia (Zadanie 1 i Zadanie 2),
4) wymagany termin realizacji: 29.02.2020 r.
5) przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
(np. 100% cena),

6) sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę z wykazem sprzętu należy złożyć w formie pisemnej
według formularza, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w
formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. Nr 106 (sekretariat) drogą pocztową na adres: Urząd
Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,
w terminie do dnia 14.02.2020 r., do godz. 10.00

7) osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ilona Zabrocka-Nikołajuk
tel. 85 71 88 100 w. 27

