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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nr nadany przez Zamawiającego  

Wyrażamy chęć wykonania przedmiotu zamówienia na: 

 

„Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2021 roku.” 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

 

Zamawiający: Gmina Dzierżoniów 

Adres:   Urząd Gminy Dzierżoniów 

   ul. Piastowska 1 

   58-200 Dzierżoniów 

 

N I P :   8 8 2  1 0  0 8  9 8 1  

R E G O N   8 9 0 7 1 7 8 7 5  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wycinką i pielęgnacją drzew i 

krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2021 r., obejmujących następujące czynności: 

I. pielęgnacja drzew polegająca na wykonaniu w zależności od potrzeb następujących 

cięć: 

• cięcie sanitarne: zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu 

pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywanie jako 

zabiegi poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych 

prac w koronie drzewa. 

• cięcie korygujące: (techniczne) - cięcie zmierzające do niwelowania wad budowy 

korony, poprawiającego statystykę drzewa, usuwanie konarów i gałęzi zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz pełne zabezpieczenie ran i ubytków. 

• cięcie formujące: cięcie do uzyskania określonej formy pokrojowej drzew w których 

wykonano zabiegi formowania w latach ubiegłych; 

Po wykonanych robotach należy uporządkować teren poprzez zebranie i wywóz 

odpadów (grubizny, gałęzi, liści, trocin) powstałych na skutek prac do miejsca 

utylizacji lub odzysku. 

Za wykonanie prac w obrębie korony drzewa: 

a) na terenach zieleni lub w zadrzewieniach znajdujących się w warunkach 

uciążliwych tzn.: w ciągu pasa drogowego lub bezpośrednio przy pasie 

drogowym wymagających zajęcia pasa drogowego i zabezpieczenia ruchu; w 

bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub 

telekomunikacyjnych. 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 



• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

b) na terenach zieleni lub w zadrzewieniach w przypadkach nie wymienionych w pkt a). 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt 

II. wycinka drzew i krzewów w tym usuwanie zwałów i wiatrołomów w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego (w sytuacjach awaryjnych np. zagrożenie 

bezpieczeństwa, ruchu na drodze) oraz uporządkowanie terenu po wykonanych 

robotach poprzez zebranie i wywóz odpadów (grubizny, gałęzi, liści, trocin) 

powstałych na skutek prac do miejsca utylizacji lub odzysku; 

Za usunięcie drzewa: 

a) w warunkach uciążliwych tzn.: rosnącego w ciągu pasa drogowego lub 

bezpośrednio przy pasie drogowym wymagających zajęcia pasa drogowego i 

zabezpieczenia ruchu; w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych lub telekomunikacyjnych. 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 



2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

b) w przypadkach nie wymienionych w pkt a). 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT: _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto ____________________ zł/szt. 

2. Pomiar obwodu drzewa oznacza pomiar obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. 

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się 

sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.  

3. Powyższe prace dotyczą drzewostanu rosnącego na terenie Gminy Dzierżoniów w pasach 

dróg gminnych oraz na działkach stanowiących własność gminy. 

4. Faktyczne ilości określi przedstawiciel Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

5. Szczegółowy zakres prac oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót określany będzie 

każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnych zleceń. 

6. Termin wykonania przedmiotu umowy: sukcesywnie do 14 grudnia 2021 r. lub do 

wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

7. Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

8. Kryteria oceny ofert: cena 100%. 

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 

I. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

II. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

III. dysponują wykwalifikowaną kadrą pracowniczą posiadającą uprawnienia do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

I. Formularz Ofertowy Wykonawcy; 



II. Dokumentację świadczącą o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach do pracy przy 

drzewach. 

11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest: Grzegorz Procków tel. 74 832 56 84. 

12. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem, „Wycinka i pielęgnacja drzew i 

krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2021 roku” należy złożyć lub przesłać do 

siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 

58-200 Dzierżoniów w terminie do dnia 21 września 2021 r. do godziny 15.00 (liczy się 

data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Gminy Dzierżoniów). 

 

Oświadczenia: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszym formularzem i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Informacje udzielone przez przedstawicieli 

Zamawiającego wystarczyły do przygotowania pełnej i kompletnej oferty. 

2. Oświadczamy, że zawartość niniejszej oferty jest w pełni zgodna z przedmiotem 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty projekt umowy. 

4. Oświadczamy, że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz fachową wiedzę i 

doświadczenie w zakresie usuwania drzew, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i 

konserwacyjnych przy drzewach. 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia ..................................                                             ............................................................... 

 

  (podpis osoby upoważnionej)  

 

 

 

Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 

upoważnionych przedstawicieli za zgodność z oryginałem. 


