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ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosta Otwocki, ul. Górna 13, 05 -  400 Otwock
zaprasza do złożenia oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Wycinka trzech drzew na terenie nieruchomości położonych w:

- Otwocku rz ul. Kilińskiego ozn. jako dz. ew. nr 7/3 w obr. 97,
- Celestynowie, ozn. jako dz. ew. nr 1281 w obr. 1.
- Kołbieli prz\ ul. Parkowej 2 ozn. jako dz. ew. nr 2316/5 obr. 13

2) Zeskładowanie drewna pozyskanego z wycinki w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
3) Pocięcie drzewa na mniejsze odcinki,
4) Uporządkowanie terenu po wykonaniu wyżej wymienionych czynności
5) Zabezpieczenie terenu,
6) Przeprowadzenie przed wycinką oględzin pod kątem występowania gatunków chronionych i 

miejsc lęgowych ptaków i sporządzenie stosownego protokołu.

*Drzewa przeznaczone do wycinki (numeracja zgodna z załącznikiem graficznym):
—  nr 1 -  klon pospolity o obwodzie 80 cm (Otwock)
—  nr 2 -  klon jawor o obwodzie 120 cm (Celestynów)
—  nr 3 -  świerk pospolity o obwodzie 47 cm (Kołbiel)

2. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia przyjęcia zlecenia

3. Warunki wymagane od oferentów:
1) złożenie oferty zuodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.

4. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100 % najniższa cena
1) Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny przedmiotu zamówienia zgodnie opisem 
przedmiotu zamówienie. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty pośrednie i 
bezpośrednie związane z realizacją zamówienia.
2) Cena oferty powinna być wyliczona w walucie polskiej.
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3) Zamawiający będzie oceniał tylko oferty kompletne, spełniające wymagania określone w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające określonych warunków zostaną 
odrzucone.

5. Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2022 roku w fonnie elektronicznej na adres: 
kfreilich@powiat-otwocki.pl
Złożona oferta jest wiążąca dla Wykonawcy przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.

6. Załączniki:
formularz ofertowy
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