ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KR.STANISŁAWA LESZCZYOSKIEGO W JAŚLE
ul. Czackiego 4, 38–200 Jasło
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie karczowania 2 drzew gatunku klon zwyczajny – zgodnie z załączonym :
„Wykazem drzew do wycinki”
a) Termin realizacji zamówienia: 28.02.2016r.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
a) w pierwszej kolejności ściąd drzewa,
b) karczowanie musi obejmowad:
- ścięcie drzew,
- uprzątnięcie pni, gałęzi, konarów i korzeni z działki szkolnej nr 348/1 obręb nr 8 - Centrum,
wraz z ich wywozem we własnym zakresie,
c) od wartości zadania odliczyd wartośd pozyskanego drewna.
2. Wycinki należy dokonad pod następującymi warunkami:
a) za bezpieczeostwo osób przebywających na nieruchomości szkolnej , użytkowników
chodnika oraz sąsiednich nieruchomości pełną odpowiedzialnośd

ponosi Wykonawca,

b) karczowanie nie może spowodowad przerw w komunikacji, jak również w dostawie energii
elektrycznej oraz łączności telefonicznej,
c) w razie konieczności odłączenia w/w linii Wykonawca powinien załatwid to we własnym zakresie,
d) z chwilą przystąpienia do karczowania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za wynikłe
szkody, powstałe na terenie nieruchomości szkolnej , chodnika jak i do innych
właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie karczowania.
3. Zamawiający posiada „Decyzję o zezwoleniu na usunięcie drzew”.

IV. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
a) złożyd w formie pisemnej (osobiście, pisemnie-listem), na Formularzu ofertowym (stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) do dnia 29.01.2016 r. do godziny 1200,

b) składając ofertę pisemnie, należy ją opakowad w jednej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego i opatrzonej napisem: „OFERTA-WYCINKA DRZEW”.
Inne postanowienia:
a) Postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego wg uproszczonych zasad,
b) Wybór oferty i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01.02.2016r. o godz. 1200.
c) Oferenci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze. Oferent który złoży ofertę
najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania
informacji o wyborze oferty.
d) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko kwota brutto–przy założeniu, że Wykonawca
złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
e) Pozyskane po wycince drewno staje się własnością Wykonawcy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz drzew do wycinki.

..........................................
ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres WYKONAWCY
....................................................................……
....................................................................……
....................................................................……
(pieczęd Wykonawcy)

1. W odpowiedzi na zaproszenie oferuję wykonanie zamówenia:
Wykonanie karczowania, w szczególności ścięcie drzew, uprzątnięcie pni, gałęzi, konarów i korzeni
z działki szkolnej nr 348/1 obręb nr 8 – Centrum i chodnika wraz z ich wywozem we własnym zakresie
(zgodnie z załączonym „Wykazem drzew do wycinki”)

Po odliczeniu wartości pozyskanego drewna:
1.Zobowiązuję się wykonad zadanie za:
Kwotę brutto…...........................................................................................................................................
(słownie złotych.........................................................................................................................................
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: 28.02.2016r.
3. Oświadczam, że:
Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeo,
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego
*) niepotrzebne skreślid

.....................................................
(miejscowośc i data)

Podpis i pieczęd Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

Wykaz drzew do wycinki

Lp.

Nieruchomośd

Gatunek drzewa

Ilośd szt.

Obwód cm

1
1.

2
Działka szkolna I Liceum
Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława
Leszczyoskiego położona
w Jaśle o numerze ewidencyjnym nr
348/1 obręb nr 8 - Centrum
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Klon zwyczajny

