
Częstochowa, dnia 16.03.2012 r.
Nr sprawy PZD/ZPU/8/2012
(nadany w PZD)

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej (oferty) na 

Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia oraz usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego 
kształtu korony drzewa, z usunięcie i wywiezienie pni oraz wyrównanie terenu w pasie drogowym dróg 

powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1 Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wycinka  drzew  bez  i  z  frezowaniem  pnia  oraz  usunięcie 

obumarłych  gałęzi  z  utrzymaniem  formowanego  kształtu  korony  drzewa,  z  usunięcie  i 
wywiezienie  pni  oraz  wyrównanie  terenu  w  pasie  drogowym  dróg  powiatowych 
i wojewódzkich  administrowanych  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Częstochowie 
wymienionych w zał. nr 1 do umowy.

1.2. Zakres prac
1.2.1. Zakres prac przy wycince drzew bez frezowania pnia obejmuje:

ścięcie drzewa bez frezowania pnia przy poziomie terenu,
uprzątnięcie terenu po wycince z wywiezieniem gałęzi,
naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.2. Zakres prac przy wycince drzew z frezowaniem pnia obejmuje:
ścięcie drzewa z frezowaniem pnia do wysokości 20 cm poniżej poziomu gruntu,
uprzątnięcie terenu po wycince z wywiezieniem gałęzi,
naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.3. Zakres prac przy frezowaniu pni drzew obejmuje:
frezowanie pnia do wysokości 20 cm poniżej poziomu gruntu,
uprzątnięcie terenu po frezowaniu,
naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.4. Zakres prac przy pielęgnacji drzew rosnących w pasie dróg powiatowych obejmuje:
Usunięcie obumarłych i nadłamanych gałęzi,
cięcie korekcyjne drzew dla uzyskania skrajni drogowej (tj. przycięcie gałęzi z lewej i 
prawej strony drogi w odległości minimum 1,0 m od krawędzi poboczy i na wysokości 
minimum 5,0 m mierząc od osi jezdni). 
Cięcie korekcyjne gałęzi zagrażających bezpieczeństwu.
Cięcie piłą ręczną lub mechaniczną należy wyrównać i zasmarować ogólnie stosowanym 
preparatem zabezpieczającym.
usunięcie przy pniu drzew odrostów,
naprawę ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.
uprzątnięcie terenu po wycince z wywiezieniem gałęzi,

1.2.5. Zakres prac przy wycince drzew z usunięciem pni obejmuje:
ścięcie drzewa,
usunięcie (wykarczowanie) i wywiezienie pnia 
wyrównanie terenu do istniejącego stanu przeciwskarpy lub rowu 
uprzątnięcie terenu
naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Umowa zostanie zrealizowania do 15.05.2012 r.

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:
3.1. Na propozycji cenowej zamkniętej w kopercie należy umieścić napis: propozycja cenowa sprawa 

PZD/ZPU/8/2012 Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia oraz usunięcie obumarłych gałęzi z  
utrzymaniem  formowanego  kształtu  korony  drzewa,  z  usunięcie  i  wywiezienie  pni  oraz  
wyrównanie  terenu  w  pasie  drogowym  dróg  powiatowych  i wojewódzkich  administrowanych 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie *w celu rozpoznania sprawy. 



3.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3.3. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
3.4. cena ma obejmować całość zamówienia.

4. Opis sposobu obliczenia ceny
4.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. 

o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.).
4.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia. 
4.3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie 

ulegną zmianie.
4.4. Cena  oferty  winna  być  określona  przez  wycenę  analityczną  przedmiotu  zamówienia 

wyszczególnionego w zał. nr 1 do umowy oraz uwzględniać wszystkie dodatkowe opłaty, koszty 
transportu, itp.

4.5. Załącznik 1do umowy należy wypełnić z należytą dokładnością,
4.6. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w 

dokumentacji,  oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne  ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

4.7. Cenę należy podać w zł polskich, zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 
4,567≈4,57).

4.8. Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na cenę oferty:
4.8.1. obiekty  tymczasowe  (śmietnik  na  terenie  wykonywania  prac,  zabezpieczenie  miejsca 

wykonywania prac) wykonawca winien ująć w ofercie,
4.9. Należy wypełnić wszystkie rubryki w specyfikacji cenowej załącznika 1do umowy.
4.10. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

4.10.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert jest: 
cena waga 100 %

4.10.2. Sposób liczenia punktów przy dokonywaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty dla 
poszczególnych zadań:

C praca- C za drewno z wycinki = C końcowa

C wycinki –  cena  badanej  oferty  za  wykonanie  prac  obejmujących  przedmiot  zamówienia, 
(wycinka itd.) 

C za drewno z wycinki –  oferowana  cena  badanej  oferty  za  odkupienie  pozyskanego  drewna  z 
wycinki 

4.10.3. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

           Cena końcowa najniższa oferowana brutto
    Cena   =                    x  100 punktów  x  100 %
                             Cena końcowa badanej oferty brutto

Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  najniższą  ceną  brutto za  całość  zamówienia, 
odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zaproszeniu.

5. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:
5.1. formularz propozycji wg załączonego wzoru
5.2. wypełniony zał. nr 1 do umowy

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
6.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2012 r do godz.: 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 241, 
II piętro.

6.2 Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej  nie będą brane pod 
uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

6.3. Zleceniobiorca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  propozycję  przed 
terminem upływu jej składania.



7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Adam jesionek – tel. (34) 322-92-21,
Katarzyna Wilkowska – tel.(34) 322-92-24.

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę Umowa 
zostanie uzupełniona o wszystkie uwarunkowania złożone w propozycji cenowej.

9. Istotne  dla  zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  przez  niego  wprowadzone  do  treści 
umowy: określa wzór umowy załączony do niniejszego zaproszenia.

…………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
2. Wzór umowy.



Częstochowa, dnia 22.03.2012 r.

PZD/ZPU/8/2012

Powiatowy Zarząd Dróg 

42-200 Częstochowa

Ul. Sobieskiego 9

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia oraz usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego 
kształtu korony drzewa, z usunięcie i wywiezienie pni oraz wyrównanie terenu w pasie drogowym dróg 

powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie”
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:
NAZWA……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

ADRES……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

REGON................................................................................……………

NIP ........................................................................................…………

NR TEL/FAX.........................................................................…………

ADRES E-MAILA……………………………………….…………

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH  DO  REPEREZENTACJI  FIRMY  (osoby 
podpisujące umowę)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione 
w  dokumencie założycielskim dołączyć do oferty
NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH DO KONTAKTU

................................................................................................

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, za kwotę w wysokości:

Cena brutto [zł] (wyliczona 
za całość przedmiotu 
zamówienia według 

załącznika nr 1 do umowy) 

Cena brutto [zł]

Poz. 1 Wykonanie prac (np. wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia oraz 
usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu 

korony drzewa itd.) w pasie drogowym dróg powiatowych 
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

……………………
……………………

(poz. 1 – poz.2)Poz.2 Pozyskanie drewna opałowego z wycinki oraz usunięcia 
obumarłych gałęzi z dróg powiatowych administrowanych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
……………………

Poz. 3 Wykonanie prac (np. wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia oraz 
usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu 

korony drzewa itd.) w pasie drogowym dróg wojewódzkich 
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

……………………
……………………

(poz. 3 – poz.4)Poz.4 Pozyskanie drewna opałowego z wycinki oraz usunięcia 
obumarłych gałęzi z dróg wojewódzkich administrowanych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
……………………

……………………
[(poz. 1 – poz.2) + (poz. 3 

– poz.4)]
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 15.05.2012 r. 
3. Oświadczam,  że  zawarte  w  „zaproszeniu  do  złożenia  propozycji  cenowej*  warunki  umowy 

akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do złożenia umowy na ww. 
warunkach.

……………………………………..

Podpis i pieczątka wykonawcy


	ZAPROSZENIE

