
OFERTA

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

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

GKiI.6131.47.2021)

Lp. Drzewo Lokalizacja Rodzaj prac Cena netto

1 Robinie akacjowe 
o obwodach pni 208,

247, 228, 196 i 295 cm

Żarów, ul. Armii 
Krajowej 59 (przy parkingu)

usunięcie  wraz 
z frezowaniem pni

2 Topole o obwodach pni
226, 298, 236, 224,
194, 220, 232, 206,
193, 194, 289, 230,

180, 204, 211 i 296 cm,
robinia akacjowa 
o obwodzie pnia 

138 cm

Żarów, ul. Armii Krajowej,
wyjazd na Bożanów , po

lewej stronie

usunięcie 

3 Świerk o obwodzie pnia
96 cm

Żarów, ul. Górnicza  27 usunięcie

4 Tuja o obwodzie pnia
74 cm

Żarów, cmentarz komunalny usunięcie

5 Jałowiec o obwodach
pni 38, 45, 47, 52 i 54

cm (forma
wielopniowa)

Żarów, cmentarz komunalny usunięcie

6 Świerki o obwodach
pni  98, 186, 142, 96,

94 i 82 cm

Żarów, cmentarz komunalny usunięcie

7 Jałowiec o obwodzie
pnia 58 cm, świerk o
obwodzie pnia 62 cm

Żarów, ul. Ogrodowa 24 usunięcie

8 Brzozy o obwodach pni
90, 82 i 71 cm

Buków, pomiędzy posesjami
na ul. Lipowej 16-18 i na 

ul. Lipowej 20

usunięcie

9 Topole o obwodach pni
358, 106, 162 i 263 cm

Żarów, ul. Piastowska
(pomiędzy garażami 

i ciepłownią)

usunięcie

10 Kasztanowce 4 sztuki,
lipy 2 sztuki

Żarów, ul. Szkolna 1 (w
podwórku)

cięcia korekcyjne
(do 1/3 korony)

11 Topola 1 sztuka, lipa 1
sztuka

Żarów, ul. Armii Krajowej
58 (przy ogrodzeniu od

posesji nr 60)

cięcia korekcyjne
(do 1/3 korony),

usunięcie
obumarłych 

i zagrażających
gałęzi
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12 Kasztanowce 2 sztuki,
jesion 1 sztuka, topola 1

sztuka

Żarów, ul. Zamkowa (teren
zieleni naprzeciwko

budynku 7-17)

cięcia korekcyjne
(do 1/3 korony),

usunięcie
obumarłych i
zagrażających

gałęzi

13 Kasztanowiec 1 sztuka Przyłęgów, przy budynku 
nr 19

cięcia korekcyjne
(do 1/3 korony)

14 Lipa 1 sztuka Żarów, ul. Wojska Polskiego
(przed budynkiem nr 12)

cięcia korekcyjne
(do 1/3 korony)

15 Klony 5 sztuk Żarów, ul. Piastowska (od
strony ul. Górniczej)

cięcia korekcyjne
(do 1/3 korony)

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

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

2. Oświadczam, iż posiadam właściwy zasób techniczny (sprzęt i pracownicy 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.

4. Zobowiązuję się do wykonania zadania w terminie do dnia 15.06.2021 r.

5. Oświadczam, że przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia.

6. Oświadczam, iż w stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

7. Oświadczam, że na bieżąco regulujemy należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

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

                          (miejscowość, data)                                                                                                                  (pieczęć firmowa i odpis)
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