
  
Otwock, dnia 19.01.2018 r.  

 
  ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej na zadanie: 
 

„wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew.17/2 obr. 139” 
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 ze zm.). 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr 
ew.17/2 obr. 139 dla sekcji V i VI wg. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
NR 734/2017. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) Mechaniczne ścinanie drzew i krzewów wraz z karczowaniem w obrębie działki nr ew. 17/2 obręb 139 
dla sekcji V i VI zgodnie z załączoną decyzją MWKZ oraz załącznikiem mapowym, 

2) Wywóz pozyskanego drewna w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
3) Wywóz karpiny i pozostałych części usuniętych drzew – Wykonawca wykona we własnym zakresie 
4) Wstępna niwelacja oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac 

Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie inne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót. Ponadto 
Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i zapoznał się z faktycznymi warunkami wykonania 
całego zadania. Wszelkie niezgodności dokumentacji ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie 
są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. 
Prace należy wykonać pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pracami przy 
zabytkowej zieleni.  
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek podać MWKZ imię, 
nazwisko i adres oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby kierującej pracami. 
 

Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
 Cena – 100%  
 

2. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 
a) formularz ofertowy 
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania 

w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę) 
c) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 
d) dane osoby pod kierunkiem której będą prowadzone prace i posiadającej uprawnienia do kierowania 

pracami przy zabytkowej zieleni oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby kierującej pracami. 
 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 28.02.2018r. 
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2018 roku  do godziny 12:00 w zaklejonej 
kopercie w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców – bud. „B” pok. 1 w Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5   
 

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz 

napis: „wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew.17/2 obr. 
139” 

c) cena w ofercie ma  być wyrażona cyfrowo i słownie, 
d) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
e) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zniszczona. 

 
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem 

upływu jej składania. 
 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Anna Witka, Krzysztof Gościcki 
Urząd Miasta Otwocka, bud. B, pok. 35, tel: (22) 779 20 01 w. 239 
inwestycje@otwock.pl 
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...................................., dnia…………r. 

Zamawiający: 
Gmina Otwock, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
tel. 22 779 20 01   
 
Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 
......................................................................................... 
.............................................................................................. 
adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu ..... 
kod ..................... miejscowość ........................................................... 
powiat ................................. województwo ........................................ 

tel.: ..................................... fax: ................................. 

REGON:................................ NIP: ................................ 
 

 
 

OFERTA CENOWA 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

„wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew.17/2 obr. 139” 
 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości: 

netto: …..….….…zł (słownie……………….……………………….…………...…) 

podatek VAT….% tj: ….……zł. (słownie:………………………………........……) 

brutto: ……….zł.(słownie:………………………………………………………..) 

2. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej warunki akceptuję bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty jako najkorzystniejszej do 

zawarcia umowy na ww. warunkach. 

3. Załącznikami do oferty cenowej są: 

a) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

zleceniobiorcę) 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby kierującej pracami do kierowania pracami 

przy zabytkowej zieleni 

 

 
Dnia ..................... ............................................. 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 
 

...................................., dnia…………r. 
Zamawiający: 
Gmina Otwock, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
tel. 22 779 20 01   
 
Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 
......................................................................................... 
.............................................................................................. 
adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu ..... 
kod ..................... miejscowość ........................................................... 
powiat ................................. województwo ........................................ 
tel.: ..................................... fax: ................................. 
REGON:................................ NIP: ................................ 

 
 

Dot. „wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew.17/2 obr. 
139” 

 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

4. osoba która będzie kierowała pracami, posiada uprawnienia do kierowania 

pracami przy zabytkowej zieleni 

 
 
 

 
Dnia .................................................................. 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 

 


