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Łomianki, 23 listopada 2021 r. 

ROŚ.7031.21.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

usługi polegającej na wykonaniu prac I etapu wykonawczego przedsięwzięcia pn. „Oaza 

ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki” na terenie działki nr ewid. 1005/2, położonej 

w Łomiankach Dolnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 1.  

1. W zakres prac I etapu wchodzi: 
1) prace porządkowe – oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń nieorganicznych i wywóz 

do miejsca utylizacji; 
2) gospodarka istniejącym zadrzewieniem – zgodnie z opracowaną inwentaryzacją 

dendrologiczną i planem gospodarki zadrzewieniem stanowiącym załącznik nr 2; 
3) oczyszczenie ręczne dna fragmentu zbiornika wodnego z namułów i zanieczyszczeń 

z wykoszeniem trzciny na głębokość do 80 cm – zgodnie z projektem; 
4) roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby pod nasadzenia roślin; 
5) sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz obsadzanie skarp – zgodnie z projektem 

wykonawczym zieleni etapu I stanowiącym załącznik nr 3. 
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4. 
3. Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

dokumentacją projektową. 
4. Zgodność realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia z projektem prowadzona 

będzie pod nadzorem autorskim. 
5. Termin realizacji zamówienia: do 23 grudnia 2021 r. 

 

5. Ocena ofert: 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę, 
wg. sporządzonego przez Oferenta kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy 
sporządzić w oparciu o załączony przez Zamawiającego przedmiar robót. Oferta musi 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Metoda składania ofert 

1) Ofertę proszę przesłać na adres: daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl w terminie do 
25 listopada 2021 r. do godz. 1000. 
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2) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożony kosztorys ofertowy będzie 
stanowił integralną część umowy (wzór umowy - załącznik nr 5) podpisanej między 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
7. Informacje inne 

 

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

2) Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są Piotr Kaczmarczyk – 
tel. 22 768-62-08 lub kom. 666-834-568 email: 
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomianki.pl oraz Daniel Jaszczuk – tel. 22 888-98-86 
lub kom.601-707-290 email: daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

(1) Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia – etap I. 
(2) Załącznik 2 – Inwentaryzacja dendrologiczna i plan gospodarki zadrzewieniem. 
(3) Załącznik 2 – Plan gospodarki zadrzewieniem (rysunek) – etap I. 
(4) Załącznik 3 – Projekt wykonawczy zieleni – etap I. 
(5) Załącznik 4 – Przedmiar robót – etap I. 
(6) Załącznik 5 – Wzór umowy. 
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