
WÓffGMINY 
MIŃSK MAZOWIECKI 
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 

05-300 MTŃSK MAZOWIECKI Mińsk Mazowiecki, dnia 15 kwietnia 2022 r. 

RI.2 71.4.8.2022.AK 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia 

propozycji cenowej na wykonanie następującego zadania pn.: ,, WYCINKA DRZEW W PASIE 

DRGOWYM NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIŃSK 

MAZOWIECKI" 

I. Przedmiot i zakres zamówienia: 

1. Wycinka 2 drzew olcha czarna ul. Spokojna (dz. ewid. 173) w Józefowie 

2. Przycięcie gałęzi w pasie drogowym na ul. Wojska Polskiego 220814W (dz. ewid. 6,65) w msc. 

Budy Janowskie 

• Czyszczenie należy przeprowadzić w odległości minimum 1,5 m od krawędzi jezdni, 

do wysokości minimum 4,5 m od poziomu jezdni (mierzonego na jej środku). 

Wymagane jest uporządkowanie pasa drogowego po robotach. Usunięcie i likwidacja 

gałęzi po wycince należy do obowiązków Wykonawcy, należy je przeprowadzić w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz środowisku 

naturalnemu. Podstawowe zasady, jakimi należy kierować się przy cięciu drzew: 

Usuwanie i skracanie żywych gałęzi należy ograniczyć tylko do niezbędnego minimum. 

Usuwając żywe gałęzie należy zwracać uwagę aby nie uszkadzać ich nasad, nie 

prowadzić do odarć z kory na pniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

prowadzenie, organizowanie i oznakowanie robót z zachowaniem obowiązujących 

przepisów. 

• Sprzęt z obsługą materiałami eksploatacyjnymi Wykonawca zapewnia na koszt 

własny. 

• Usunięcie drzew na własny koszt i odbiór własnym transportem (wraz z własnym 

załadunkiem) z miejsca pozyskania; 

II. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 06.05.2022 r. 

III. Kryteria oceny: 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100% 

IV. Cena oferty (brutto) powinna zawierać: 
• Cenę oferowanej usługi tj. wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi; 

Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 21.04.2022 do godz. 1 O w sekretariacie Urzędu Gminy pok.102, fax 25- 
758-25-50 lub na adres e-rnail: drogowiec@minskmazowiecki.pl, tel: 25 756-25-10. ~ 
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