Gmina Gozdnica
ul. Ceramików 2
68-130 Gozdnica
Gozdnica, dn. 10.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości do 30.000 euro
GM.6131.21.2019

Gmina Gozdnica, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Wycinka
drzew, cięcia sanitarne, frezowanie pni” w niżej wymienionych lokalizacjach:
1. Wycięcie drzewa gatunek - dąb, położonego w Gozdnicy, działka nr 541, zdjęcia 1-2.
2. Wycięcie trzech drzew gatunek – lipa, położone w Gozdnicy, działka nr 718 (Cmentarz
komunalny), zdjęcia nr 3-4, 5-6 oraz 7.
3. Wycięcie drzewa gatunek - kasztan, położonego w Gozdnicy, działka nr 447, cięcie do
wysokości połaci dachowej komórki zabudowanej wokół drzewa, z pozostawieniem
pozostałej części pnia, zdjęcia nr 8-9.
4. Usunięcie jednej suchej gałęzi drzewa gatunek – dąb, położonego w Gozdnicy, działka nr 577,
zdjęcia nr 10-11, na zdjęciu drzewo widoczne jest w środku.
5. Wycięcie drzewa gatunek – lipa, położonego w Gozdnicy, działka nr 718 (Cmentarz
komunalny), zdjęcie nr 15-16.
6. Frezowanie trzech pni w Gozdnicy zdjęcia nr 12, 13, działka nr 577 oraz nr 14 działka nr 579/2
ulica Zacisze, o średnicy w najszerszych miejscach:
 144 cm x 128 cm,
 135 cm x 122 cm,
 128 cm x 94 cm.
Zadaniem wykonawcy będzie także utylizacja drobnych gałęzi oraz pocięcie pni i konarów na klocki
o długości: pkt. 1 i 5 odziomek na 2 klocki metrowe i reszta na klocki 2-metrowe, pkt. 2,3,4 na klocki
2-metrowe. Do wykonawcy nie będzie należało uprzątnięcie terenu wycinki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddzielnego zlecenia zadania opisanego w pkt nr 6
wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Oferta powinna zawierać wszystkie składniki ceny w tym dojazd i zostać określona w kwocie brutto z
wyodrębnieniem ceny dotyczącej frezowania pni, o którym mowa w punkcie nr 6 zaproszenia.
1. Termin wykonania zadania opisanego w pkt 1 – natychmiast, zadania opisanego w punkcie
nr 5 w ciągu 30 dni od uzyskania pozwolenia na wycinkę, w pozostałych przypadkach
możliwie szybko jednak nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana w sposób czytelny, bez skreśleń i złożona w zamkniętej
kopercie. Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
nazwę zadania „Wycięcie drzew i krzewów oraz utylizacja pozyskanego w wyniku wycinki
materiału biologicznego w zamian za pozyskany materiał”.
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, ul. Ceramików 2, pokój
nr 7, do dnia 17 października 2019r. do godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2019r. o godz. 10.30.
5. Osoba odpowiedzialna za zamówienie: Irmina Duda tel. 683601020.

