
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 
 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z 

prośbą o złożenie oferty na: 

 

 Prace związane z  wycinką drzew i krzaków, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i 

zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach  ( ewentualnie frezowanie, 10cm. poniżej terenu) 

oraz wywiezienie drewna z pasa drogowego dróg powiatowych, na terenie Powiatu 

Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny, może być wykorzystany do celów energetycznych. 

Wykonawca pozyskany materiał, zagospodaruje we własnym zakresie, z wyłączeniem drzew 

gatunku lipa. Fakt ten uwzględnić przy przygotowaniu oferty.    

 

       WYKAZ DRZEW DO WYCIĘCIA 

Lp. Gmina (lokalizacja drzew)  
Ilość 

szt.  

Gatunek drzew (obwód w cm. ) 

  

 

 

 

1  

  Gmina Dąbrówka                
Karpin nr.21  i nr.18   

Józefów nr.88 

Marianów (plac zabaw) 

 Kuligów (ul. Warszawska 

skrzyż. z Leśną )              

Ostrówek  ul. Radzymińska 6   

Kowalicha ul. Słoneczna 1                                    

14szt    

  

lipa 210 cm. lipa 256 cm.                                

topola 214,232,192,242 cm.                             

topola  340 cm.                                                

topola 245,214 cm.                                                

 

topola 210  cm. osika 65,66,66 cm.                

brzoza 156cm. 

 2  

   Gmina Jadów     
  Jadów ul. Dreszera 10   

Dreszera (naprzeciw 

kościoła) Szewnica ul. 

Mazowiecka 24 Urle ul. 1 

Maja  7                                     

12szt  

 klon 220 cm. lipa 155 cm.                                   

lipa 150, 165 cm.                                                      

klon  80,67,94,72,70 cm. wierzba 85,75 cm.                                            

klon  176 cm.                                                             

3   

 Gmina Radzymin                      
Ruda ul. Teresińska( skrzyż.  z 

Leszczyńską )                              

Słupno ul.Żeromskiego(dom z 

sosnami) i skrzyż z ul. Sadową  

Radzymin ul.POW (naprzeciw ,, 

Grosik  „  )                            

Radzymin  ul. Norwida (skrzyż 

z Koliski )                                 

Radzymin  ul. Korczaka nr 

7a(45)                 Mokre  

ul.Radzymińska (skrzyż.z   ul. 

Rogowskiego) 

17szt  

 topola 200,155,205cm.                                              

 

akacja 138,94,94,70 cm. lipa 131 cm.                            

topola 260 cm.                                                                

 

lipa 240, 310 cm.                                                                                                      

 

 

lipa 320 cm.                                                            

jesion 142,173 cm.                                                    

olsza  160,180,185 cm. 

4  
 Gmina Tłuszcz                          
m. Kozły  

8szt   topola(230,300,290,278,300,255,240,242cm.) 

 5  

Gmina Wołomin                      
Wołomin ul.Niepodległości187 

Wołomin ul. Wileńska nr.23 

Wołomin ul. A. Krajowej(przy 

bazarku)                             

Zagościniec ul. 100-lecia(przed 

ul. Tramwajową)                        

Majdan ul. Mińska(ok. 100mb. 

przed mostem) 

13szt 

 

akacja 146,141,168                                               

kasztan 132,i 70 cm.                                                      

klon  93,126,130 cm.                                               

 

brzoza 155,sosna 220,akacja 188 cm.                          

 

olsza 109 cm., klon 157 cm. 

 



                     

6   
Gmina Strachówka                  
m.    Annopol  - Józefów                                   

 

39szt.  

 

topola osika ( 

73,80,90,116,119,180,187,200,220,  

236,255,256,261,272,295,297,301) cm.   

grochodrzew ( 39,55,68,69,70,74,76,89,90,112, 

118,137,140,88), olsza (84cm.) kasztan ( 59 

cm.) 

 lipa (46,70,76,156 cm.)                 

                                                   RAZEM :      103szt. 

 

Uwaga: pnie i grube konary drzew gat. lipa pociąć na odcinki o 

długości 2do3mb., odwieźć na teren  pałacu w Chrzęsnem i    

składować w miejscu wskazanym przez upoważnionego 

pracownika Starostwa Powiatowego w Wołominie.  

 

 

                                                   WYKAZ KRZAKÓW DO WYCINKI 

 

 

 Lp. Lokalizacja i Nr. drogi Ilość w (mb) 

Po jednaj 

lub dwóch 

str. drogi 

     1. 
 Od dr. woj.636 - Letnisko Nowy Jadów – 

Borzymy     (  4343W) 

 

4100 

 

dwustronnie   

     2. 
Urle – Strachów - Kukawki  (droga 

powiat.4340W) 
3600 dwustronnie 

     3. 
Jadów- Borki – Jadwisin- do drogi kraj.nr.50  

(4347W)  
2700 dwustronnie 

     4. 
Strachówka –Rozalin - Annopol – Józefów        

(4346W) 
4500 dwustronnie 

     5. Józefów – Młynisko do drogi kraj. nr. 50. 5800 dwustronnie 

     6. 
Od drogi kraj. nr. 50 – Piaski – Wujówka – 

Sulejów   (4328W) 
6600 dwustronnie 

     7. Strachówka – Zofinin – Osęka  ( 4328W) 5800 dwustronnie 

     8. Sulejów – Chrzęsne – Postoliska (4328W) 4800 dwustronnie 

     9. 
 Od drogi kraj. nr.50  - Myszadła – do granicy 

pow.( skrzyżow. za przepustem ramowym)kier. 

Węgrów    (4344W) 

5600 dwustronnie 

    10. Kuligów – Józefów - Marianów (4338W) 4600 dwustronnie 

     11. Dręszew – Dąbrówka        (4320W) 2800 dwustronnie 

     12. 
Dąbrówka – Trojany – Zaścienie – Kozły 

(4320W) 
5400 dwustronnie 

 
      13. 

 
Mokre – Łosie - Sokołówek – Kuligów   

(4305W 4322W) 

 
6200 

 

dwustronnie 



                                                        Razem: 62500 mb x 2 = 125000 mb  

Wycinka krzaków i drzew samosiejek do 10-ciu lat obejmuje swoim zakresem; 

szer.- pobocze, skarpę, dno rowu i przeciwskarpę ( w nasypie, do końca skarpy), 

w pionie na minimalną wysokość skrajni drogowej tj. co najmniej 4,5 mb. nad 

poziomem jezdni i poboczy(dotyczy też gałęzi i konarów).  

  

  
1. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 

kancelaria, 05 – 200 Wołomin  
      do dnia   30-09-2015 r. 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 
            j.w 
 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 

  Wycinka ,usunięcie drzew, krzaków oraz karp przy drogach powiatowych Powiatu 
Wołomińskiego 

nie otwierać przed  30-09-2015 r .  do  godz. 13.00”  

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
4. Miejsce otwarcia ofert:  W siedzibie zamawiającego  

WYDZIAŁ INWESTYCJI DROGOWNICTWA 
 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a   

 Pokój Nr  6, dnia   30-09-2015 r. o godz. 14.00 
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest 
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Formularz oferty, 

2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA 

 

 

                              Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 

ul. Prądzyńskiego 3 

       05-200 Wołomin 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: 
 

„Prace związane z wycinką drzew i krzaków, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i 

zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie, 10cm. poniżej 

terenu) oraz wywiezieniem drewna z pasa drogowego dróg powiatowych, na terenie 

Powiatu Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny może być wykorzystany na cele 

energetyczne. Wykonawca pozyskany materiał zagospodaruje we własnym zakresie z 

wyłączeniem drzew gatunku lipa. Fakt ten uwzględnić przy przygotowaniu oferty.      
My niżej podpisani  

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

działający w imieniu i na rzecz 

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

tel.: ………....…….. fax: ……………………. e-mail: ……………………………………… 

 

 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia: 

 Wycinka drzew 103 szt.(netto) ……… zł podatek VAT…… zł cena brutto……… zł 

  

Wycinka krzaków, samosiejek,                                                                                                             

i gałęzi 125000mb   ze skrajni drogowych (netto)………zł podatek VAT…….zł  cena 

brutto……zł.                                                                                                      

 

Suma cen brutto :(razem drzewa+krzaki) 

 

    

za łączną cenę netto: .......................... zł  +   podatku VAT.......................... zł  

   co łącznie daje cenę brutto: .............................................. zł,  

   

słownie.............................................................................................................................………   

 

 

dn ………………                                               

         

          podpis i pieczątka wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr. 1 

 

  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace związane z wycinką  

drzew i krzaków, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem terenu po 

usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie karp, 10 cm. poniżej terenu) oraz 

wywiezienie drewna z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny może być wykorzystany na cele 

energetyczne. Wykonawca pozyskany materiał zagospodaruje we własnym zakresie. 

Drewno (pnie i konary) z drzew gat. lipa należy pociąć na odcinki 2 do 3mb. , 

przewieźć na teren Pałacu w Chrzęsnem i składować w miejscu wskazanym przez 

upoważnionego pracownika  Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wycinka 

krzaków i drzew do 10-ciu lat tzw. samosiejek obejmuje swoim zakresem; -szer. 

pobocze, skarpę, dno rowu i przeciwskarpę ( w nasypie do końca skarpy), w pionie 

na minimalną wysokość skrajni drogowej tj. co najmniej 4.5 mb. nad poziomem 

jezdni i poboczy. (wycinka dotyczy także gałęzi i konarów drzew usytuowanych w 

skrajniach drogowych). 
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionego   zlecenia   

3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do wystawienia zlecenia są 

Krzysztof Łoniewski i Waldemar Majewski 

4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy  do kontaktu jest                                                                            

………………………………………………………………………………………………  

5.     Termin realizacji umowy od 15.10.2015. do   16.12.2015. 

§2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania nie może przekroczyć łącznie ..................... zł 

brutto (słownie: ............................. zł) w tym podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........................ r.   

2. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego za wykonane zlecenie. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie: 

a) prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,  

b) załączonego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego, 

c) protokółu potwierdzającego wykonanie robót. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie przez Zamawiającego przekazana 

na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej 

faktury. 
5. Fakturę należy wystawić na Powiat Wołomiński 

Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

NIP: 125-094-06-09 

Regon: 01-32-69-344 
 

§3 

1. Za prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac odpowiada Wykonawca. 

2. Wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem prac Wykonawca usunie na własny 

koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Wykonawca dokona  niezwłocznie uprzątnięcia terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, 

rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi. Dopuszcza się zaleganie grubizny poza 

rowem nie dłużej niż 3 dni, 

4. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym 

nieruchomości (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii 

napowietrznych, na czas prowadzenia robót, 

 

§4 



1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w paragrafie 2 ust.1 

b) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia Wykonawca zapłaci karę 2% wartości zlecenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia 

 

§5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 

 

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2015   roku 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 


