
oddział Arena
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Wyspiańskiego 33

60-751 Poznań

Nr sprawy: RA.1.401.4.2015 Poznań, dnia 5 maja 2015 r.

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Wycinka drzew oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie pĘwalni Ietniej earku im. J.

Kasprowicza w Poznaniu.

Zakres usługi:

I. Usunięcie 1l drzew wrazz frezowaniem korzeni wg poniższej specyfikacji:

lp. Gatunek Obwód pnia (cm)

l Jarząb szwedzki 52

2 Jesion wyniosły 54

J Klon jesionolistny 3-pniowy 80, 70, 55

4 Klon jesionolistny 10l

5 Klon jesionolistny 68

6 Topola kanadyjska 323

7 Klon pospolity 72

8 Klon pospolĘ 57

9 Topola Maksymowicza l16

10 Topola Maksymowicza 97

1l Topola Maksymowicza l22

ll, Zrębkowanie, wywóz i utylizacja gałęzi

lll. Frezowanie pni poniżej poziomu terenu

lV. Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach

V. pocięcie drewna o pierśnicy od 7 cm na odcinki 1- 1,5m oraz dostarczenie otrzymanego materiału do

Zakładów Lasów Poznańskich przy ul. Margonińskiej

Vl. posadzenie 11 świerków serbskich o wysokości min. 1,8 m w terminie jesiennym uzgodnionym

z Zamawiającym (nie później jednak niż do 30 listopada br) wraz z trzyletnią pielęgnacją wykonanych

nasadzeń.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

pkt l * V do 29 maja 2075 r.

pkt Vl w okresie wrzesień - listopad 2015

3. Warunki udziału w postępowaniu $eżeli dotyczy| oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenĘ, jeŻeli

dotyczy|:

Nie dotyczy

4. opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej Qeżeli cena nie jest jedynym kryterium|:

Kryterium oceny oferty - 100 % tena,

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

oferta z wyszczeBÓlnieniem pozycji l - Vl okreŚlonych w zapytaniu ofertowym.



1

6. Miejsce itermin skladania oferty cenowej, i;

OfeĘ proszę pnesyłać mailowo na adres - p.wichlacz@posir.poznan.pl do dnia 11 maja br do godz. 15.00

,*
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
pawetWichłaczi tel. sog' 839'669, m a il : p.wichlecz@oosir.poznan. pl

ZamawlaĘcy iŃormuie, iż do wyboru ofefi ńafl<i}Ęsfirl{n*l łrle mają zastośowanla przeplsy u§teu,y Prawo

zamówleń publlcznych.

9_ 5:.9*. §..,,...,,,..........,...LX.
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego,, "

stanowiska


