Kowary, dnia 16 września 2011 r.
GK-271.21.2011.

ZAPROS ZE NIE DO SKŁADAN IA OFERT
Dotyczy: Wycinki 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kowary.
Urząd Miejski w Kowarach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na
wycince 2 sztuk drzew rosnących na terenie należącym do Gminy Kowary.
Realizacja zamówienia polegać będzie na:
1. Wycince mechanicznej drzew (wykaz drzew z lokalizacją i szacunkową ilością drewna do
pozyskania wraz z wyceną – według załącznika nr 1 ), wraz z frezowaniem pni do
głębokości min. 20 cm poniżej powierzchni gruntu.
2. Uzupełnieniu ziemi po zfrezowaniu i wyrównianie powierzchni.
3. Zabezpieczeniu terenu podczas wykonywania prac.
4. Uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego drewna pozyskanego z
wycinki drzew.
Termin realizacji zamówienia:
Do 7 października 2011 r.
Do oferty należy dołączyć:
1) Kserokopie dokumentu uprawniającego do wykonania określonej wyżej usługi.
2) Wykaz niezbędnych do wykonania usługi narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca, który powinien zawierać minimum:
a) podnośnik montażowy;
b) piły motorowe – minimum 2 szt;
c) samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 tony.
d) frezarka.
3) Polisę

ubezpieczeniową

potwierdzającą,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4) Formularz ofertowy – załącznik nr 3.
5) Kosztorys ofertowy.

od

6) Zaakceptowane wzory umów – załącznik nr 5.
Przed wyceną należy dokonać wizji lokalnej w terenie, z osobą uprawnioną do porozumiewania się
z Wykonawcą z ramienia Urzędu, którą jest Pani Małgorzata Depczyńska – pracownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. (075) 64-39-225.
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Wycinka 2 sztuk drzew rosnących na terenie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary”.
Ofertę należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary,
w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2011 r., do godz. 900.
Oferty zostaną otwarte w dniu 23.09.2011 r. o godz. 910.
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie usługi wycinki drzew.
Zaproponowana cena jest stała za cały okres realizacji zamówienia.
Załączniki:
1. Wykaz drzew z lokalizacją i szacunkową ilością drewna do pozyskania wraz z ceną.
2. Opis sposobu wyceny drewna do sprzedaży.
3. Formularz ofertowy.
4. Mapy z lokalizacją drzew do wycinki.
5. Wzory umów.
6. Wykaz sprzętu.

