
Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000304531, NIP: 8581797173,  

Regon: 320481747, kapitał zakładowy 1.510.000 PLN, tel. 91 416 21 09,  www.szpital-gryfino.pl 

        

         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

WYCINKĘ, ZAGOSPODAROWANIE I UPRZĄTNIĘCIE DRZEW 

 

 

Zamawiający: 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. 

Parkowej 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

0000304531, NIP: 8581797173, Regon: 320481747, kapitał zakładowy 1.510.000,00 PLN,                             

tel. 91 416 21 09, adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpital-gryfino.pl 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

 wycinka 15 sztuk drzew,  

 zagospodarowanie wyciętego drewna, w tym wywiezienia drewna i gałęzi (z oferty musi 

wynikać należyty sposób tego zagospodarowania) 

 uprzątnięcie terenu po wycince. 

Obwody pni drzew mierzone na wysokości 130 cm wynoszą od 60 do 149,50 cm 

Prace związane z wycięciem drzew należy realizować zgodnie z decyzjami:  Burmistrza Miasta i 

Gminy Gryfino, z dnia 26 stycznia 2016 r., znak: BMK 6131.211.2015.2014.ML  oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków- decyzja nr 545/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. (skan zostanie przesłany 

pocztą elektroniczną zainteresowanym podmiotom). 

 

 

Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż do 28 lutego 2017 r. 

 

Wymagania stawiane oferentom 

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego 

zaproszenia (załącznik nr 1) i złożyć w  zamkniętych kopertach w administracji Zamawiającego  lub 

przesłać pocztą w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15.00. 

Koperty należy oznaczyć dopiskiem: Wycinka drzew 

Adres pod jakim należy składać/przesyłać oferty: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ul. 

Niepodległości 39, sekretariat Zarządu (I piętro), 74-100 Gryfino. 

http://www.szpital-gryfino.pl/
http://www.szpital-gryfino.pl/


 

 

Pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@szpital-gryfino.pl. 

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Małgorzata Szewczuk tel.  91 416 21 09  

 

Termin składania ofert:  30 grudnia 2016 r.  godzina 15:00 (liczy się dzień doręczenia Zamawiającemu 

oferty wraz ze wszystkimi załącznikami). Oferta doręczona Zamawiającemu po wyznaczonym terminie 

nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2017 r. godz. 12.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami. 

 

Ogłoszenie wyboru oferenta nastąpi do dnia 5 stycznia 2017 r. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

 

 

Załączniki do oferty: 

Do oferty należy załączyć: 

1) oświadczenie potwierdzające, że oferent  posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia; 

 Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, jeżeli ofertę składa pełnomocnik; 

 

Kryterium wyboru ofert: 

Cena brutto – 100% 

 

Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego  postępowania bez wyboru oferty bez 

podania przyczyn. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zaproszenia do składania ofert, o czym 

poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.  

 

Gryfino, dn. 14 grudnia 2016 r.     

       ..................................................... 

                      Zamawiający 

       Szpital Powiatowy w Gryfinie SP. z o.o. 



 

Złącznik nr 1  

do zaproszenia do składania ofert 

 

 

 

O F E R T A 

na: 

WYCINKĘ, ZAGOSPODAROWANIE I UPRZĄTNIĘCIE DRZEW 

 

 Firma/nazwa Wykonawcy: …......................................................................................................... 

 

  Siedziba Wykonawcy:  .................................................................................................................. 

 

 Adres korespondencyjny Wykonawcy: …...................................................................................... 

 

 NIP …............................................; REGON …...................................... KRS/ Wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………. 

 

 Tel./fax …....................................................................................................................... 

 

 e-mail …................................................; www ….....................................................  

 

 województwo …................................................; powiat …...........................................................; 

 

 Wartość oferty brutto : …........................................ PLN,  

w tym VAT ………….…………  PLN 

Termin płatności: 30 dni od doręczenia Zamawiającemu  faktury VAT; wystawienie faktury nastąpi po 

wykonaniu zamówienia 

 

 Termin realizacji zamówienia: ….................................... 

UWAGA! Termin nie może być dłuższy niż do dnia 28  lutego 2017 r. 

 

 Sposób zagospodarowania drewna i gałęzi po wycince  …....................................................... 

 

 W imieniu reprezentowanego przeze mnie oferenta oświadczam, że zapoznałem/łam się z 

warunkami zaproszenia ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 



 

 

…………………………… 

   (miejscowość, data) 

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

podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy     

 

 

 

Załącznik nr 2 

do zaproszenia do składania ofert 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

1. …......................(wskazać Oferenta)  posiada uprawnienia do wykonywania prowadzonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. …......................(wskazać Oferenta) dysponuje potencjałem technicznymi do wykonania zamówienia; 

 

 

 

…………………………… 

   (miejscowość, data) 

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

podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


