SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 1
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

GK
(wnioskodawca-komórka organizacyjna)

Kowary, 25.11.2011 r.
(miejscowość, data)

Znak sprawy: GK.271.22.2011.
ZAPYTANIE OFERTOWE
• Zamawiający:
Gmina Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: Wycinkę 23 sztuk drzew i pielęgnację 21 sztuk drzew rosnących na
terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary.
• Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wycince mechanicznej drzew (wykaz drzew z lokalizacją i szacunkową ilością drewna do
pozyskania wraz z wyceną – według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego);
2. Pielęgnacji drzew (wykaz drzew z lokalizacją i wskazówkami pielęgnacyjnymi – według
załącznika nr 3 do zapytania ofertowego);
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.
6. Do oferty należy dołączyć:
• Kserokopie dokumentu uprawniającego do wykonania określonej wyżej usługi.
• 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.
• Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
• Kosztorys ofertowy.
• Zaakceptowane wzory umów – załącznik nr 4.
• Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2011 r.
• Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach,
ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
• Termin otwarcia ofert: 2 grudzień 2011 r.
• Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
• Wzór oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej w katalogu publicznym.
Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany
do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku
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PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 2
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu „ Wycinka 23 sztuk drzew i pielęgnacja 21 sztuk drzew rosnących na
terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary”.
◦ Nazwa i adres Wykonawcy.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Małgorzata Depczyńska
/75/ 64-39-225
gospodarka@kowary.pl

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* niepotrzebne skreślić

Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej w katalogu publicznym.
Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany
do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

