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Kolno, dnia 31.08.2022 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

1. Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 

4A, 18-500 Kolno zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew rosnących na dz. o nr 

geod. 2944/3 obręb Kolno wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 17 szt. drzew z dz. o nr geod. 2944/3 obręb Kolno 

wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew do 

wycinki. 

 

Wykaz drzew do wycinki zgodny z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego: 

 

L.p. Gatunek drzewa Obwód na wysokości 130 cm [cm] 

1 Topola szara 280 

2 Topola szara 273 

3 Topola szara 270 

4 Topola szara 281 

5 Topola szara 293 

6 Topola szara 126 

7 Topola szara 340 

8 Topola szara 333 

9 Topola szara 220 

10 Topola szara 325 

11 Topola szara 296 

12 Topola szara 255 

13 Topola szara 260 

14 Topola szara 275 

15 Topola szara 252 

16 Topola szara 404 

17 Topola szara 86 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

77211400 – 6 Usługa wycinania drzew 

 

Realizacja ww. zadania polega na: 

a) wycince drzew 

b) uporządkowaniu terenu po wycince 

c) wywozie sortymentu poza teren wykonywanych prac 

d) zagospodarowaniu we własnym zakresie drewna oraz gałęzi pozyskanych w wycinki 

drzew 

 



Drewno pozyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz 

Wykonawcy. W związku z tym przy wycenie usługi należy uwzględnić wartość 

pozyskanego drewna. 

 

W celu oszacowania wartości prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r. 

 

4. Kryterium wyboru oferty: 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium 

wyboru oferty: 

 

Cena oferty brutto – 100 % 

 

Ocena ofert będzie dokonana wg następującej formuły: 

 

 
CENA BRUTTO OFERTY Z NAJNIŻSZĄ CENĄ 

PC = -----------------------------------------------------------   X 100 PKT 
CENA BRUTTO OFERTY BADANEJ 

 

 

Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych. 

 

5. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., 

sekretariat lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., 

ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2022 r. do godz. 

1000. 

 

6. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1) Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

3) Ofertę należy złoży, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie i oznakować 

w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

Wycinka 17 szt. drzew z dz. o nr geod. 2944/3 obręb Kolno  

wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

7. Warunki płatności: 

Należność za wykonanie usługi płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

 

8. Termin związania ofertą: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



9. Osoba do kontaktu: 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pani Ewelina 

Korytkowska – tel. 697 140 039. 

 

 

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich 

warunkach: 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

  

 

Wiceprezes Zarządu 

 Marcin Gromadzki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


