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Wszyscy oferenci

Gmina Kołbaskowo
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej
14000 euro.

I. Przedmiot zamówienia:

wycinka drzew w ilości 15 szt. w m. Będargowo i Kołbaskowo:

II. Zakres prac obejmuje:

1.Wycinkę drzew w ilości 15 szt. w miejscowościach:
Będargowo 7 szt. gat. Topola oraz 1 szt. gat. Jesion na terenie placu zabaw działka nr
86/8 obwód pni od 11 cm do 220 cm,
Kołbaskowo 6 szt. gat. Topola i 1 szt. gat. lipa obwód pnia od 116 cm do 262 cm, na
terenie cmentarza (lipa drobnolistna) i w pasie drogi gminnej nr 195025Z.

2.Szczególowy zakres prac obejmuje: wycinkę drzew z podnośnika, pocięcie drzewa na
odcinki, zrąbkowanie gałęzi, wywóz odpadów, załadunek i transport drzewa w następujące
miejsca:

drzewo z m. Będargowo: pocięcie na odcinki 2 i 3 mb i pozostawienie w miejscu
wskazanym przez sołtysa wsi,
drzewo w m. Kołbaskowo pocięcie na 10 odcinków o długości 2 mb i
przetransportowanie ich do wsi Siadło Górne

III. Termin wykonania zamówienia.

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od
daty podpisania umowy.
2.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania uprzątnięcia terenu po
wycince drzew
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestii zmiany
terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
wykonawcy.

IV. Sposób obliczania ceny.

Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę obejmującą wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna zawierać podatek VAT.

V. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:

Mariusz Kuźniewski Urząd Gminy Kołbaskowo ,pokój Nr 7 , tel, /091/ 311-97-10 w. 48, fax
/091/311-95-10, email kuzniewski@kolbaskowo.pl.

VI Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć terminie do dnia 9 września 2011 roku. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo
w sekretariacie pok. Nr 22 lub faxem pod nr 91 311-95-10 lub email
kuzniewski@kolbaskowo.pl.
Do oferty można załączać posiadane rekomendacje.
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