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L.Dz./PRO-dzpz/2955/2017       Tarnów, 13.11.2017 

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki drzew 

na terenie Uczelni. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki drzew na 

terenie PWSZ w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8 zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 

- Załączniku nr 1 – Pozwolenie konserwatorskie 

- Załączniku nr 2 – Ekspertyza dendrologiczna 

Zamówienie należy wykonać do dnia 20.12.2017r. 

W trakcie prowadzonych prac w przypadku wykrycia wad pielęgnowanych drzew 

zagrażających bezpieczeństwu należy wykonać dokumentacje fotograficzną. 

Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi protokół z zakresu wykonanych prac i uwag 

powstałych podczas prowadzonej pielęgnacji oraz dołączy do protokołu dokumentację 

fotograficzną. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- spełniają warunki zawarte w Załączniku nr 1 – Pozwolenie konserwatorskie 

- posiadają min. 3 letnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, 

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć na formularzu oferty (Załącznik nr 3) w 

opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/2955/2017” do dnia 23 

listopada 2017 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod Adres email: 

oferty@pwsztar.edu.pl. 

2. Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za wykonanie całości zamówienia 

3. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

4. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego tj. zawierające całość zamówienia 

oceniane będą wg kryteriów: 

- cena 100% 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza lub 

6316615 Andrzej Irla. 
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