
OFERTA

1. Składam ofertę na realizację prac na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości 

będących własnością Gminy Żarów, wymienionych w poniższym zestawieniu (zapytanie ofertowe 

K.6131.144.2017)

Lp. Drzewo Lokalizacja Rodzaj prac Cena netto

1 Lipa 1 sztuka Przyłęgów, wyjazd w
kierunku Mikoszowej, po
lewej stronie, obumarłą

usunięcie

2 Świerk 1 sztuka Mrowiny, wyjazd w
wkierunku Siedlimowic, po
prawej stronie, za posesją

przy ul. Szkolnej 16

usunięcie

3 Kasztanowce 2 sztuki Żarów, za budynkiem przy
ul. Zamkowej 8

usunięcie

4 Kasztanowiec 1 szt Żarów, przy budynku na ul.
Kopernika 2

usunięcie

5 Orzech 1 sztuka Żarów, ogródek za
budynkiem przy ul.

Kopernika 2

usunięcie

6 Lipy 8 sztuk, robinia
akacjowa 1 sztuka

Żarów, ul. Łokietka od
skrzyżowania z Chrobrego

wzdłuż budynku 2a-2d

korekta koron

7 Lipy 8 sztuk Żarów, ul. Krasińskiego korekta koron

8 Lipy 10 sztuk Żarów, ul. Krasińskiego poprawa po
cięciach

korekcyjnych

9 Jesion 1 sztuka,
kasztanowiec 1 sztuka

Imbramowice, przy posesji
na ul. Spokojnej 10

korekta koron

10 Lipy 6 sztuk, robinie
akacjowe 3 sztuki,

dąb 1 sztuka

Żarów, ul. Dworcowa przy
targowisku miejskim

korekta koron

11 Kasztanowiec 1
sztuka, lipa 1 sztuka

Żarów, ul. Szkolna, teren
przy posesji nr 1

korekta koron

12 Brzoza 1 sztuka Mrowiny, ul. Wojska
Polskiego 2

korekta korony

13 Wierzba 2 sztuki Żarów, przy boisku do
koszykówki za ul. Górniczą

korekta koron

14 Topola 1 sztuka Żarów, ul. Zamkowa przy
zejściu do Szkoły

korekta korony
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Zawodowej

15 Lipy 5 sztuk, topola 1
sztuka, dąb 1 sztuka

Żarów, ul. Armii Krajowej,
teren Szkoły Podstawowej

od strony ul. Cichej

korekta koron

16 Tilipanowiec
amerykański 1 sztuka

Żarów, park miejski korekta korony

za cenę netto …………………………………………………………………………………….…zł 

x 1,08 % VAT, tj. brutto ………………………………………………..………………………….. zł.

2. Oświadczam, iż posiadam właściwy zasób techniczny (sprzęt i ludzie z odpowiednim 

przeszkoleniem) oraz finansowy umożliwiający mi realizację przedmiotowego zadania.

3. Oświadczam, iż dokonałem oględzin przedmiotowych drzew w terenie i zapoznałem się 

z warunkami realizacji prac.

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

                          (miejscowość, data)                                                                                                                  (pieczęć firmowa i odpis)
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