
 

Przyrów,  05.01.2021r. 

R.o.6131.2.2021  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczy: 

 

Wycinki drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Przyrów 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
 
Nazwa zamawiającego:   Gmina Przyrów 
Adres zamawiającego:    ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów  
Telefon:                           34 355 41 20 do 23 
Faks:                               34 355 41 20 do 23 wew. 21 
 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO  
   
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 
 
1. Wycięciu 3 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowaty o obwodach pni mierzonych na 

wysokości 130 cm: 95, 115 i 85 (egzemplarz 3-pniowy), 136 i 140, usytuowanych  
w pasie drogi gminnej w miejscowości Knieja, działka nr 25 (przy działce 13/4), obręb 
Knieja.  

2. Wycięciu 2 szt. drzew z gatunku topola balsamiczna o obwodach pni mierzonych na 
wysokości 130 cm: 300 i 300 cm, usytuowanych w pasie drogi gminnej  
w miejscowości Knieja, działka nr 25 (przy działce 42/9), obręb Knieja. 

3. Usunięcie zakrzaczeń o powierzchni nie przekraczającej 25 m2 usytuowanych  
w pasie drogi gminnej w miejscowości Knieja, działka nr 51 (przy działce 50), obręb 
Knieja. 

4. Wycięciu 27 szt. drzew z gatunku: 

− 4 szt. topola - mieszaniec o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 182, 
138, 185 i 251 cm,  

− 9 szt. wierzba krucha o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 103, 166, 
103, 56, 72, 91, 65, 62 i 62 cm, 

− 3 szt. lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 157, 78  
i 81 cm, 

− 4 szt. olsza czarna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 91, 60, 103  
i 122 cm, 

− 6 szt. brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 147, 
116, 147, 91, 106 i 116 cm, 

− 1 szt. klon pospolity o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 94 cm, 
usytuowanych na działkach nr 270/2, 272/6, 272/7 i 272/8, miejscowość Przyrów, obręb 
Przyrów. 
5. Zabiegi i cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka zakrzaczeń oraz drzew o obwodzie nie 

przekraczającym 50 cm na wysokości 5 cm (w uzgodnieniu z Zamawiajacym), 
usytuowanych na działce nr 271 w miejscowości Przyrów, obręb Przyrów wraz                         
z uporządkowaniem terenu. 

6. Wyfrezowaniu pni na głębokość 10 cm poniżej normatywnej powierzchni terenu  
w przypadku usunięcia 5 szt. drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Knieja. 

7. Odkupieniu 100% pozyskanego drewna wg cen podanych w ofercie (na podstawie ilości 
wynikających z protokołu sporządzonego przez Wykonawcę przy udziale przedstawiciela 
Urzędu Gminy w Przyrowie). 

8. Uporządkowanie terenu polegające na : 

− zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna, 



 

− zrębkowaniu gałęzi oraz drewna, 

− zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 
prac. 

Dodatkowe informacje: 

− zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym należy przeprowadzić ww. prace, 

− złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich 
koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac, 

− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt 
narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania, 

− Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania niezbędnych uzgodnień  
z odpowiednimi służbami, w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej  
i telefonicznej, 

− Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie 
powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego, 

− w trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy należy powiadomienie  
o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót, 
zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, itp. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i /lub rzeczowe 
wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac, 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania całości lub 
części prac, 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania samej usługi – bez odkupu 
pozyskanego drewna. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie  II  wraz ze 
sporządzeniem protokołu:  

do 31 stycznia 2021 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  
Oferta powinna być:  
-     opatrzona pieczątką firmową,  
-     posiadać datę sporządzenia,  
-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
-     zawierać wartość oferty (netto i brutto) dla przedmiotu zamówienia,  
-     określać termin wykonania zamówienia,  
-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 
dla formy organizacji firmy oferenta, 
- wydruk z CEiDG świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokumenty 
potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień związanych z wycinką drzew. 
  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
przyrow@przyrow.pl albo srodowisko@przyrow.pl lub poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów   

 

do dnia 14 stycznia 2021 r. 
 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
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VI. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  
 

KRYTERIA ZNACZENIE 

CENA ZA USŁUGĘ 70% 

CENA ODKUPU POZYSKANEGO DREWNA 30% 

 
 
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę za usługę, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie                             
z poniższym wzorem: 
 
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 70 
 
Gdzie: 
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych za usługę, 
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 
 
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę za odkup pozyskanego drewna, dla ofert 
nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 30 
 
Gdzie: 
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych za odkup pozyskanego 
drewna, 
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 
Liczba punktów za całą ofertę stanowi sumę punktów uzyskanych za  Cenę za usługę oraz 
Cenę za odkup pozyskanego drewna łącznie.   
 
     
VII. DODATKOWE INFORMACJE  
 
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Przyrów,  
ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,  
pod nr tel. 34 3554 120 w. 40. 
  
VIII. ZAŁĄCZNIKI  
1. Wzór formularza ofertowego 
2. Lokalizacja drzew 

  

 

 


