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Mińsk Mazowiecki, dnia 28 października 2022 r . 

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 DROGOWYM NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIŃSK 
MAZOWIECKI" 

I. Przedmiot i zakres zamówienia: 
• Przycięcie korony 1 szt. drzewa świerk pospolity (1/3 wysokości) rosnącego na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Jaśminowa 220839W (dz. nr 119) 
w miejscowości Budy Janowskie; 

• Uporządkowanie terenu polegające na: 
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna; 
- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac. 

Il. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 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; 
• Cenę zakupu drewna pozyskanego przez wykonawcę podczas wycinki; 
• Ostateczną cenę jednostkową oferty tj. cenę oferowanej usługi pomniejszoną o cenę zakupu 

drewna. 
• Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta przedstawiająca najmniejszą cenę oferowanej usługi. 

Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 10.11.2022 do godz. 1 O w sekretariacie Urzędu Gminy pok. I 02, fax 25- 
758-25-50 lub na adres e-mail: ochronaprzyrody@minskmazowiecki.pl, tel: 25 756-25-40. 



Załącznik nr 1 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RI.6131.130.2022.NG z dnia 28.10.2022 r. na 
realizację zadania: ,, WYCINKA DRZEW W PASIE DROGOWYM NA 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI" 
składam niniejszą ofertę. 

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem realizacji zamówienia i nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń. 

Pełna nazwa i adres 
Wykonawcy 

Telefon i fax 

Adres e-mail 

NIP,REGON 

Gatunek Obwód pnia mierzony na Cena brutto 
Usługa Lokalizacja drzew i ilość wysokości 1,3 m oferowanej 

drzew (w cm) usługi 

A B C D E 

Usunięcie 30% korony Działka nr 119 w msc. 
Świerk drzewa Budy Janowskie droga 

pospolity 
Korona drzewa 

Uporządkowanie terenu 220839W 

Suma cen brutto 

(tj. cena oferowana służąca porównaniu ofert) 

............................ , dn . 
(podpis) 


