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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 jednego drzewa (cięcie pnia na równi z powierzchnią ziemi) na terenie 

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kilińskiego oznaczonej jako dz. ew. 7/3 
w obr. 97,

2) Zeskładowanie drewna pozyskanego z wycinki w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego.

3) Pocięcie drzewa na mniejsze odcinki i zwymiarowanie drzewa,
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.

* Drzewo przeznaczone do \v\cinki:
-  klon pospolity o obwodzie pnia 80 cm

2. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia przv jęcia zlecenia

3. W arunki wymagane od oferentów:
1) złożenie ofert, .zgodnie z formularzem oferto \ \  m 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 zam ówienia 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.
3) Zamawiający będzie oceniał tylko oferty kompletne, spełniające wymagania określone 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające określonych warunków 
zostaną odrzucone.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Frejlich (Inspektor) tel. 22 600 71 85, e-mail: kfreilich@ powiat-otwocki.pl
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5. Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2022 r. w formie elektronicznej na adres: 
kfrejlichtTpowiat-otwocki.pl

Złożona oferta jest wiążąca dla Wykonawcy przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu 
składania ofert.

6. Załączniki:
-  formularz ofertowy

Administratorem danych osobowych je s t Starosta Powiatu Otwockiego. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie ir  celu wykonania 
zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizow anych ir interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszeniu i w nie sienia sprzeciwu, chyba że 
z obowiązujących przepisów praw a wynika coś innego. Więcej informacji znajdą Państwo w  siedzibie Administratora i na stronie: 
httos://www. bip. powiat-otwocki. pl w zakładce RODO.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Frejlich (Inspektor) tel. 22 600 71 85, e-mail: kfreilich@ powiat-otwocki.pl
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pieczęć adresowa wykonawcy

FORM ULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy

Załącznik nr 1

(nazwa ora/, adres Wykonawcy/Wykonawców a w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie: 
nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków Konsorcjum)

Kontakt: te l.:......................................................................................

e - m a il : ..............................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000

sygnatura GN.272.36.2022.KFR z dnia 12.10.2022 roku

składam niniejszą ofertę na wycinkę jednego drzewa na terenie nieruchomości położonej w Otwocku 
przy ul. Kilińskiego, ozn. jako dz. ew. nr 7/3 w obr. 97, w tym zeskładowanie i zwymiarowanie drewna 
pozyskanego z wycinki w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

W ramach powyższej oferty zobowiązuję się również do:
— zabezpieczenia terenu,
—  pocięcia drzewa na mniejsze odcinki,
— uporządkowania terenu po wykonaniu wyżej wymienionych czynności,
—  przeprowadzenia przed wycinką oględzin pod kątem występowania gatunków chronionych i

miejsc lęgowych ptaków i sporządzenie stosownego protokołu.

Kryterium - cena realizacji całego zamówienia za cenę brutto........................ PLN.

Słownie:................................................................................................................................................... złotych,

w tym VAT 8%.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, uwzględniając, że termin składania ofert
jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.

Zlecenie zrealizuję w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia.

podpis i pieczęć wykonawcy:





MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
woj. mazowieckie, pow. otwocki, 

gm.: Otwock, miejscowość: Otwock 
jednostka ewidencyjna: 1417012 1 Otwock 

obręb ewidencyjny: 141702_1.0097 
skala: 1; 500 

układ współrzędnych: W-wa „75” i „K-86”
sekcja:------------  nr inw.: ---------------

Ks. rob.: 8839/12

Mapa niniejsza w granicach oznaczonych kolorem zielonym 
została zaktualizowana pomiarem sytuacyjno-wysokościowym 

i urządzeń podziemnych i może shtSyć do opracowania 
technicznego oraz uzgodnienia w ZUD.

Me wyklucza się istnienia w  terenie innych - nie wykazanych 
nu niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie byty 
rgUrzom do inwentaryzacjUuh nir. zastał} u Inalezione 
■. \ jprenie w trakciz UW'’>varyzacji atu- .'tej.

'Yor-s-. .oznaczonym kolorem zielonym trem • "jjsztsj mapy
v.' granic dziatek tewidencyjnych. ko>Ui : ;-'-t'i<żytków
gruntowych i konturów klas gleboznawczych jeót zgodna z 

treścią mapy ewidencyjnej. 
f V obszarze oznaczonym kolorem zielonym mapa niniejsza 

zastała wykonana bez ustaleń. 7 o których mowa u 1 

$80.4. rozporządzeniu M nt iba Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z  dnia 09.ll.2 ili I r. w sprawie, standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i iwysokościowych oraz opracowywania i 

m  przekazywania wyników t)>ch pomiarów do państwowego zęsobu 
geodezyjnego i kartograficznego.

Otwock, dnia: 04.12.2012 r.








