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ROZEZNANIE  CENOWE 
(ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp) 

 

 

 

1. Zwracamy się z prośbą o przestawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 
Zadanie : prace pielęgnacyjne drzewostanu - 15 szt.  oraz wycinka 10 szt. 

 
Szczegółowy wykaz drzew przewidzianych do pielęgnacji i ścinki z uwzględnieniem zakresu 

przewidzianych prac zawiera Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego. Wykonawcy będą 

zobowiązani do wywozu nieprzydatnych gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych. 

Prace w koronach drzew mogą być prowadzone z lin lub w uzgodnionych z Zamawiającym 

miejscach z podnośnika. 

Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji terenowej przed złożeniem oferty. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 15.11.2016 r. 

3. Okres gwarancji: 12 miesięcy 

4. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury 

5. Inne istotne warunki zamówienia:  

 
      O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy: 

      a) którzy posiadają aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do   

          ewidencji działalności gospodarczej, 

      b) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie pielęgnacji i ochrony   

          drzew potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, a także uprawnienia do pracy piłą  

          spalinową oraz do pracy na wysokości z lin i podnośnika, 

      c) dokonają wizji lokalnej terenu, 

      d) którzy posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy od   

          odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100 000,00 zł, 

      e) którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym zapytaniu . 

      Wykonawca dokumenty z pkt.  5 a),  b), d) dostarczy w dniu podpisania umowy. 
       

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: drogą e -mailową na adres : a.nowacka@zoo.lodz.pl 

do dnia 8.09.2016 r. do godz. 14.00. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Anna Nowacka tel. 42 632 75 79 w. 239 , Sławomir Król wew. 216 



8. Sposób przygotowania oferty : 
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2, wraz z stanowiącymi jego integralną część 

załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według niniejszego zapytania, bez 

dokonywania w nich zmian. 

      Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 

      Ofertę należy napisać czytelnie w języku polskim. 

Wszystkie rubryki formularza ofertowego mają być wypełnione. 

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i będzie posiadać najniższą cenę. 

 

     Anna Nowacka 

…………………………….. 
podpis osoby sporządzającej 

 

 

                                                                                                
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


