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Brańszczyk , dnia 04.02.2014r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

                                                                                                                    

 

 Wójt Gminy Brańszczyk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wycinki drzew 

rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Ochudno dz. nr 530, w 

miejscowości Trzcianka dz. nr 950, w miejscowości Dalekie Tartak dz. nr 174  

zgodnie  z następującym zakresem: 

Miejscowość Ochudno dz. nr 530  
- wycinka dąb szypułkowy 14 szt. drzew (o średnicy od 60 cm do 104 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka brzoza brodawkowata 10 szt. drzew (o średnicy od 31 cm do 75 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka robinia akacjowa 53 szt. drzew (o średnicy od 35 cm do 220 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka wiąz szypułkowy 1 szt. drzewa (o średnicy 132 cm) oznaczony (x), 
- wycinka sosna pospolita 3 szt. drzew (o średnicy od 31 cm do 51 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka świerk pospolity 1 szt. drzewa (o średnicy 69cm) oznaczony (x), 
- wycinka topola osika 1 szt. drzewa (o średnicy 94cm) oznaczony (x), 
- wycinka klon zwyczajny 1 szt. drzewa (o średnicy 66 cm) oznaczony (x), 
- wycinka krzewy tarnina o pow. 56m2 
 
Miejscowość Trzcianka dz. nr 1950 
- wycinka sosna pospolita 72 szt. drzew (o średnicy od 13 cm do 79 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka brzoza brodawkowata 26 szt. drzew (o średnicy od 44 cm do 79 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka robinia akacjowa 9 szt. drzew (o średnicy od 47 cm do 166 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka Dąb szypułkowy 11 szt. drzew (o średnicy od 35 cm do 79 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka topola osika  7 szt. drzew (o średnicy od 53 cm do 110 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka świerk pospolity 5 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 50 cm) oznaczonych (x). 
 

Miejscowość Dalekie – Tartak dz. nr 174, 
- wycinka brzoza brodawkowata 23 szt. drzew (o średnicy od 35 cm do 79 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka dąb szypułkowy 8 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 72 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka topola osika 4 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 63 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka sosna pospolita 2 szt. drzew (o średnicy od 69 cm do 82 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka robinia akacjowa 6 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 100 cm) oznaczonych (x), 
- wycinka grab pospolity 1 szt. drzewa (o średnicy 35cm) oznaczony (x), 
- wycinka świerk pospolity 13 szt. drzew (o średnicy od 31 cm do 63 cm) oznaczonych (x), 

 
- wywóz oraz uprzątnięcie terenu po wycince.  
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Wycięte drzewa staną  się własnością oferenta. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie we własnym zakresie 

lub z pracownikiem Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Termin wykonania zlecenia : do 28 lutego 2014 r. 

 

Ofertę na druku według załączonego wzoru, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie                    

do dnia 10.02.2014r. do godz. 1100 na adres: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 

Brańszczyk. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę wykonawcy i nazwę zadania, którego ona 

dotyczy oraz klauzulę „nie otwierać przed 10.02.2014r. godz. 1105”. Otwarcie ofert nastąpi                     

w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku o godz. 1105   w pokoju nr 1. 

 

 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), gdyż wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 EURO. 

 

 

                                                                                         Z poważaniem 

WÓJT GMINY BRAŃSZCZYK 

    Mieczysław Pękul 

 

 

 

Załącznik: 

 formularz oferty; 

 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

 


