Kowalewo Pomorskie, dn. 10.06.2014r.
OŚRiEG.271.2.7.2014

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na usługę wycinki drzew z rozliczeniem pozyskanego drewna
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki następujących drzew z rozliczeniem
pozyskanego drewna. Przeznaczone do usunięcia drzewa rosną na działce o nr geod. 119/1
w miejscowości Wielka Łąka:
Lp.

Nr
drzewa

1

7

lipa drobnolistna

215

2

8

lipa drobnolistna

225

3

9

lipa drobnolistna

263

4

10

klon zwyczajny

196

5

11

lipa drobnolistna

149

6

12

lipa drobnolistna

212

7

14

lipa drobnolistna

212

8

22

lipa drobnolistna

235

9

23

lipa drobnolistna

225

10

24

klon zwyczajny

233

11

26

klon zwyczajny

155

12

27

klon zwyczajny

223

13

28

klon zwyczajny

195

14

41

klon zwyczajny

160

15

58

klon zwyczajny

228

16

59

klon zwyczajny

165

Nazwa gatunkowa

Obwód (cm)

2. Zakres prac obejmuje:
1) wycinkę drzew wyszczególnionych w pkt. 1
2) zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed
zniszczeniem pobliskich sąsiedztw oraz ogrodzeń, budynków, itp., a w przypadku
wystąpienia ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca;
3) oznakowanie i zabezpieczenie przejezdności na drodze gminnej;
4) uprzątnięcie terenu z pozostałości po wycince;
5) frezowanie pni na głębokości min. 10 cm; poniżej nominalnej wysokości nawierzchni
terenu/ pobocza.
3. Drewno uzyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2014r.
5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena.
6. Informacja na temat wadium: nie przewiduje się.
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
8. Termin związania ofertą: 7 dni.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani mgr Edyta Jasińska- Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, tel. 56 684 29 75
10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat (pokój nr 2), do dnia 18.06.2014 r., do godz.: 09:00
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg na usługę wycinki drzew z rozliczeniem
pozyskanego drewna”.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r. o godz. 9:15 w budynku Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., Pl. Wolności 3, pokój nr 3.
12. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO w niniejszym
przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
A.Grzelak

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

…............................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
W PRZETARGU NA USŁUGĘ WYCINKI DRZEW Z ROZLICZENIEM
POZYSKANEGO DREWNA

1. Dane oferenta (nazwa firmy lub osoby fizycznej i adres):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Numer telefonu/faxu: …..............................................................
3. NIP: …..............................................................
4. REGON: …..............................................................
5. Wyceniona wartość usługi wycinki drzew: …........................................................ zł. brutto
6. Szacunkowa wartość pozyskanego drewna: …...................................................... zł. brutto
7. Cena oferowana (5-6): …........................................................................................ zł. brutto
Słownie: …..............................................................…..............................................zł brutto
8. Termin wykonania zamówienia: …..............................................................

1. Oświadczam, że do wykonania określonych prac i czynności posiadam niezbędne uprawnienia,
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający wykonanie prac.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy, przyjmuję ją bez zastrzeżeń i zobowiązuję
się – w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

…...............................................................................
(Podpis oferenta lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

