
   Złotów, 07.01.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Wycinka drzew” 
i 

 zaprasza do złożenia oferty 
 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) – art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wycinką drzew 

na terenie Gminy Złotów. 

Wykaz drzew przewidzianych do wycinki objętych zakresem zamówienia. 
 

Lp. nr działki 

Obręb 

geodezyjny - 

miejscowość 

Gatunek 

drzewa 

Ilość 

szt. 

Obwód pnia na wys. 

130 cm 

Przeznaczenie 

terenu 

1 107 Buntowo Topola 10 Od 220 do 340 dr 

2 27 Wąsosz Topola 47  190 - 370 dr 

3 499 Święta Topola 2 340 - 370 Bz 

4 119/2 Święta Topola 19 300- 360 dr 

5 25  

 

obr. Radawnica 

Józefowo 

Topola 9 190 - 300 dr 

6 469 i 563 Górzna Topola 101 170 – 300 dr 

7 71/1 Krzywa Wieś Topola 5 300 - 370 dr 

Razem do wycinki 193   



2. Zamówienie obejmuje: 

- wycinkę i okrzesywanie drzew, 

- wyrób drewna wielkowymiarowego, 

- wyrób drewna stosowego długości 2,5 mb od Ø10cm, 

- zrywka drewna wielkowymiarowego do 200 m, 

- zrywka drewna stosowego do 200 m, 

- uprzątnięcie gałęzi z terenów publicznych – boisk, placów itp. i ułożenie w 

nieregularne stosy, 

-  pomiar i opisanie ( określenie miąższości drewna wielkowymiarowego i 

stosowego). 

 

3. Wymagany termin realizacji usługi:   do 15 lutego 2014 r. 

 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu  za wycinkę 1m
3 

i powinna obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji usługi. 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem 

określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację usługi i 

określenie ceny ryczałtowej. 

 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Grzegorz Górski –  tel. 67 263 53 05 

 

6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

10.01.2014 r. do godz. 12
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
             ……………………………….. 

                                                                                                                                                                    miejscowość, data 
……………………………………….. 
          pieczątka firmowa 

 
                                                                                       Wójt Gminy Złotów 

                                                                            Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wycinkę drzew 

 

…………………………………………………………………………………… 
/nazwa i adres wykonawcy/ 

 

……………………………………………………………………………………. 

przedstawia niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie usług związanych z wycinką drzew na terenie Gminy 

Złotów w ilości 193 szt.,  zgodnie z wykazem zamieszczonym w zapytaniu 

ofertowym Wójta Gminy Złotów z dnia 07.01.2014 r. 

za cenę ryczałtową za 1m
3
  …………………………. zł netto 

słownie: …………………………………………………………………………zł 

VAT …….....%     ……..…………….zł 

cena ryczałtowa za 1m
3 

   …………………………….zł brutto 

słownie: …………………………………………………………………………zł 

 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, a w 

szczególności koszty związane z: 

- wycinką i okrzesywaniem drzew, 

- wyrobem drewna wielkowymiarowego, 

- wyrobem drewna stosowego długości 2,5 mb od Ø10cm, 

- zrywką drewna wielkowymiarowego do 200 m, 

- zrywką drewna stosowego do 200 m, 

- uprzątnięciem gałęzi z terenów publicznych – boisk, placów itp. i ułożeniem w 

nieregularne stosy, 

-  pomiarem i opisaniem ( określenie miąższości drewna wielkowymiarowego i 

stosowego). 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                            Podpis wykonawcy           

 
 
 
 


