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Biuro Cmentarza Komunalnego

na  wykonanie  usługi  wycięcia  6  sztuk  dziko  rosnących  jesionów  oraz  wyrośniętych  krzewów  w
obrębieni pni tych drzew.

1) Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na usługę o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty
określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
2) Lokalizacja:
Ogrodzeni Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-199.
3) Usługa obejmuje:

a) wycięcia 6 sztuk dziko rosnących jesionów oraz wyrośniętych krzewów w obrębieni pni tych drzew.
b) zrąbkowanie uzyskanej biomasy z wyciętych drzew i krzewów oraz samosiejek,
c) usuniecie  i  wywiezienie  z  terenu  cmentarza  suszu  po gałęziach  zalegających  wzdłuż  ogrodzenia
cmentarza  (za  budynkiem  administracyjnym  cmentarza)  na  długości  10  przęseł  ogrodzenia  tj.  od
studzienki czerpania wody w kierunku ul. Poznańskiej.

4) Warunki udziału:
a) usługę należy wykonać w oparciu o własne zasoby techniczne i osobowe,
b) przed złożeniem ofert wskazana jest wizytacja w terenie gdzie będą wykonywane prace,
c) termin wykonania usługi: 23 września 2021 r,
d) ofertę pisemną (z podaną ceną netto, brutto oraz stawką podatku VAT) złożyć w zamkniętej kopercie

z dopiskiem: „wycinka drzew i krzewów” w Biurze Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul.
Poznańskiej 183-185,

e) kryterium oceny oferty: najniższa cena,
f) termin składania ofert: do 9 września 2021r. do godz. 12ºº. 
g) termin otwarcia ofert: 9 września 2021r. o godz. 13ºº w Biurze Cmentarza Komunalnego

5) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania
przed podpisaniem umowy.
6) W ramach postępowania można porozumiewać się osobiście, telefonicznie i pisemnie.
Osoba do kontaktu: Renata Jaśkiewicz-Witoń, podinspektor tel. 62 767 16 80, od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00. oraz adres e-mail: bck@um.kalisz.pl
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