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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
 

Nazwa  
 
 
 
 

Adres  
 
 
 

T-mail  
 

Telefon   
 

Fax  
 

NIP  
 

REGON  
 

Dane do korespondencji 
–  adres e-mail, fax, 
telefon  
(jeżeli są inne niż powyżej) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
 

GMINA PRZYRÓW 
ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 
NIP: 949-21-92-782 

 
Zobowiązania Wykonawcy 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dot.: 
 

Wycinki drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Przyrów 
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Składam niniejszą ofertę za następujący przedmiot zamówienia: 

 

I. USŁUGI / ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 

 

Lp. Usługi / zabiegi pielęgnacyjne Cena netto 
[zł] 

Cena brutto 
[zł ] 

1 Wycięcie 3 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy  

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 wraz                                           

z uporządkowaniem terenu. 

  

2 Wycięcie 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 wraz z wyfrezowaniem pni na głębokość 10 

cm poniżej normatywnej powierzchni terenu  

i uporządkowaniem terenu. 

  

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 i uporządkowanie terenu. 

  

4 Wycięcie 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 wraz                
z uporządkowaniem terenu. 

  

5 Zabiegi i cięcia pielęgnacyjne drzew i zakrzaczeń, 
usytuowanych na działce nr 271 w miejscowości 
Przyrów, obręb Przyrów wraz z uporządkowaniem terenu. 

  

ŁĄCZNA KWOTA ZA USŁUGĘ   
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II. ODKUP POZYSKANEGO DREWNA 
 

Lp. Odkup pozyskanego drewna Cena netto 
[zł] 

Cena brutto 
[zł ] 

1 1 m3 pozyskanego drewna  

(ilości będą wynikać z protokołu sporządzonego przez 

Wykonawcę przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy                     

w Przyrowie)  

  

 
 
 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, odpowiednie do zakresu zadania 
będącego przedmiotem zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania zadania określonego w ofercie. 

3. Zobowiązujemy się zakupić od Gminy Przyrów pozyskane drewno na podstawie 
faktury wystawionej przez Gminę Przyrów wg cen podanych w ofercie i na podstawie 
ilości wynikających z protokołu sporządzonego przez Wykonawcę przy udziale 
przedstawiciela Urzędu Gminy w Przyrowie. 

4. Posiadamy zdolność do realizacji zamówienia w terminie:  do dnia 31.01.2021 r. 

5. Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 
zamówienia, z którymi zapoznaliśmy się i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. 

6. Zdobyliśmy wszelkie informacje, w tym dokonaliśmy wizji lokalnej,  które były potrzebne do 
przygotowania oferty oraz  wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Zobowiązujemy się uzgodnić wykonywane prace z odpowiednimi służbami, w tym w razie 
konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej. 

8. Podczas wykonywania zadania zabezpieczymy teren prac, oraz zapewnimy warunki 
bezpieczeństwa, nie powodując kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. 

9. Zobowiązujemy się ponieść odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i lub/ rzeczowe 
wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac. 

 
 
Załączniki: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 
5. …………………………. 

 
 
 
 
 ................................................   .......................................................................  
         (miejscowości i data)                                                 (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                  
                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


