
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew 

W związku z potrzebą wycięcia drzew i krzewów na terenie Centrum Sportu Szamotuły Sp. z 

o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi 

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO. 

 

 

I. Zamawiający 

 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

NIP: 7872107758 

REGON: 302592018 

KRS: 0000492565 

 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew na terenie  Centrum Sportu Szamotuły Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły 

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

2. Usługa musi zostać wykonana całościowo. 

 

3. Wykonawca powinien spełniać wszystkie wymogi ustawowe oraz posiadać ubezpieczenie 

  

4. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 

 
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

 

6. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

 

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

 

10.Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy  

 

 

11. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaznacza, iż  

usługodawca   może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych  

w niniejszym zapytaniu. 

 

12. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście 

na adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły: w terminie do 04.12.2015r. do godz. 15.00.  

  



14. Otwarcie ofert nastąpi 7.12.2015r. o godz. 9.00 w sali 317 Centrum Sportu Szamotuły. 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dn. 08.12.2015 r. , zamieszczając 

stosowne ogłoszenie na stronie internetowej CS Szamotuły, zaś Oferent, którego oferta 

zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. 

 

16. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bartosz Węglewski tel. 505 800 854 

e – mail: b.weglewski@csszamotuly.pl 

  

Załączniki: 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

 

 

 

 
 
 
 

Informację o przedmiocie zamówienia 
 

1. Wycinka Topoli  31 sztuk wraz z uprzątnięciem terenu 
2. Wycinka Tawuł  27 sztuk wraz z uprzątnięciem terenu 
3. Wycinka świerków  4 sztuki wraz z uprzątnięciem terenu 
4. Wycinka Żywotnika     18 sztuk wraz z uprzątnięciem terenu 
5. Demontaż i montaż siatki oraz słupków ogrodzeniowych wraz z naprawą murawy 

boiska przy ewentualnych szkodach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


