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Łomianki, 20 września 2021 r. 

ROŚ.7031.21.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gmina Łomianki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie gminy Łomianki: 

1. Lokalizacja pomników przyrody: 

1) 43 lipy drobnolistne, tworzące Aleję Lip w Łomiankach na odcinku od ul. Żwirowej 
do ul. Wąskiej (działki nr wid. 284/1 i 284/2, obręb geod. 0022, Łomianki). 

2) Grupa 26 szt. dębów szypułkowych tworzących aleję wzdłuż ul. Partyzantów 
na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Konwaliowej (działka nr ewid.215/5, obręb geod. 
0023, Łomianki). 

3) Dąb szypułkowy wolnostojący na terenie prywatnej działki nr ewid. 150/4, obręb 
geod. Dąbrowa przy ul. Sierakowskiej.  

4) Dąb szypułkowy wolnostojący na terenie prywatnej działki nr ewid. 433, obręb 
geod. 0023, położonej w Łomiankach przy ul. Wesołej 8. 

5) Dąb szypułkowy wolnostojący na terenie prywatnej działki nr ewid. 141, obręb 
geod. 0022, położonej w Łomiankach przy ul. Dolnej 12. 

6) Kasztanowiec zwyczajny rosnący na terenie działki nr ewid. 153, położonej 
w Kiełpinie Poduchownym, stanowiącej pas drogowy ul. Kościelna Droga (przy 
Domu Księży Emerytów). 

 
2. Zakres prac obejmuje: 

1) usunięcie suchych i chorych gałęzi/konarów stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa; 

2) przegląd i ocena wiązań elastycznych typu Cobra założonych na poszczególnych 

drzewach; 

3) uprzątnięcie terenu po wykonach pracach, w tym wywóz i utylizacja biomasy 

powstałej w wyniku prowadzonych prac. 
 

3. Ocena ofert: 

(1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę, 
wg. załączonego Formularza oferty. Cena zawiera wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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4. Metoda składania ofert 

(1) Ofertę proszę przesłać na adres: daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl w terminie do 
24 września 2021 r. do godz. 1200. 

(2) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożone oferty cenowe będą stanowiły 
integralną część umowy podpisanej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
5. Informacje inne 

 

(1) Ofertę mogą złożyć podmioty które posiadają odpowiednie doświadczenie 

w pielęgnacji drzew pomnikowych i wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonały co najmniej jedną usługę polegającą na 

pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody na kwotę co najmniej 30 000,00 zł 

brutto, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana 

należycie. 

(2) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

(3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest Daniel Jaszczuk – 
tel.  22 888-98-86 lub 601-707-290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

(1) Załącznik 1 – Formularz oferty; 
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