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Lubiń, dnia 05-04-2018 r. 

Opactwo Benedyktynów 

 ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń 
 Tel: 698972998 Faks: (65) 5177444 

e-mail: zakrystian@benedyktyni.net  

 

Firma X 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o wycenę prac przy drzewie z gatunku kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 

hippocastanum L), rosnącego na działce ewidencyjnej nr 359, w miejscowości Lubiń przy 

ulicy Mickiewicza 6, będącego pomnikiem przyrody. Drzewo znajduje się na terenie 

podlegającym ochronie konserwatora zabytków.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

a) Montaż dodatkowych wiązań linowych stalowych ze śrubami rzymskimi (10t) 

równolegle do istniejących starych wiązań - 4 sztuki na przedmiotowym drzewie. 

Śruby rzymskie mają umożliwić regulację naciągu uwzględniającą okoliczności 

ewentualnej redukcji konarów celem ich odciążenia. 

b) Termin wykonania do dnia 31-05-2018 

II. Warunki udziału w zamówieniu  

a) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który przedstawi: 

  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prac na drzewostanie na terenach 

zabytkowych. 

 Potwierdzenie przez zleceniodawcę, że przed złożeniem oferty wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną w celu oględzin drzewa 

 Oświadczenie, że wykonał wzmocnienia z zastosowaniem wiązań stalowych ze 

śrubami rzymskimi na drzewach będących pomnikami przyrody lub w obiektach 

zabytkowych. 

 Oświadczenie, że opasania, które stosuje do wiązań stalowych zachowują  trwałość 

minimum 10 lat. 

b) W ofercie należy podać wynagrodzenie w formie ryczałtu. Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmuje czynności wyszczególnione w zakresie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia (pkt. I.a.). 

III. Kryterium wyboru oferty.  

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto. 

IV. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14-05-2018r. 

V. Termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 21-04-2018 r. do godziny 20:00 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

a) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który jest załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zaproszenia.  
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b) Oferty można dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub pocztą (adres: Opactwo 

Benedyktynów, ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń – w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Montaż wiązań na kasztanowcu”, faksem (nr 655177222), lub drogą 

elektroniczną (e-mail: zakrystian@benedyktyni.net) 

c) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

VII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę: 

Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym 

odbiorze przedmiotu umowy, w formie przelewu, w terminie do 21 dni od daty 

wystawienia faktury. 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego wykonawcy. 

IX. Informacje dodatkowe. 

a) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie - drogą 

elektroniczną. 

b) Dodatkowych informacji udziela: Brat Paweł Mruk, Tel.: 698972998; Poniedziałek-

piątek w godzinach: 8:00 – 11:30 

X. Załączniki:  

1. Formularz oferty. 

2. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis zleceniodawcy 
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