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zApRoszENrE Do zLozENrA oFERTY W POSTEPOWANTU

o wafto6d szacunkowej nie przekraczajqcej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zam6wiefi publicznych (t. j. Dz. U. z 20L7 r. poz. L579 z p. zm)
okre6lonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: Wydqcie oraz prze6wietlenie drzew na
terenie IPO

Instytut Przemyslu Organicznego prosi o przedstawienie oferty cenowej w
nastqpujqcym zakresie

*

:

Zadanie 1 .
Usuniqcie wrazz wywozem ( 10 szt )na podstawie Decyzji Nr 3412018 z dnia
20.03.2018 Zarzqdu Dzielnicy Bialolqka M.St. Warszawyl

a/ topola czarna odm. Italica - obw. pnia 274 cm,
bl glogjednoszyjkoviry - obw. pnia 95 cm,
c/ wierzba - obw. pnia 160 cm,
dl leszczyna 2-pniowa obw. pni 65 cm ,43 cm,
e/ topola czarna odm. Italica - obw. pnia 200 cm,
f/ klon jawor - obw. pnia 77 cm,
g/ klon jawor - obw. pnia 95 cm,
hl jarzqb sp. - obw. pnia 90 cm,
il brzoza brodawkowata - obw. pnia 150 cm,
j/ klon jawor - obw. pnia 78 cm.

-

Zadanie 2.
Przycinka pielqgnacyjna wraz z wywozem gatqzi (41 szt ) drzew
klony, lipy ).

- topole, modrzewie,

Termin wykonania zam6wienia:
30.06.2018 r
Proszq

o podanie w ofercie ceny netto i

zrea lizowan

ie

n

i

niejszego zam6wienia.

brutto osobno dla kazdej pozycji

za

Informujq, 2e zaproponowane ceny bqdq por6wnane z innymi ofeftami. Z firmq, kt6ra
przedstawi najkorzystniejszq ofeftq zostanie podpisana umowa. Od decyzji
zamawiajqcego nie przyslugujq Srodki odwolawcze.

Kfieria oceny ofeft i ich znaczenie:
Nazwa kryterium cena

100

Miejsce i termin skladania ofert:

Ofefi naleiy sklada6 do dnia: 28.05.2018

do godz. 12.00

pocztq elektronicznq na adres adres : raclawska@ipo.waw.pl

Osobq do kontakt6w w sprawie niniejszego zapytania jest
imiq i nazwisko Marek tabanowski
tel.
22 811-18-24 1603 300 636

Zalqcznikiem do niniejszego zaproszenia formularz cenowy

DYREKTO
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FORMULARZ CENOVNT
Nazwa wykonawcy ............

Adres wykonawcy

E-mailwykonawcy
Miejscowo66

...........

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zam6wienia netto

Zadanie

q

1.

Zadanie 2.

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Data .,....,

/ brutto

:

