Warszawa 2021-09-14

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Wycinka klonu jesionolistnego oraz wykonanie nasadzenia zastępczego (Obozowa 43, Warszawa)
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są jest wycinka drzewa z gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 210
cm, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Obozowej 43 w Warszawie.
Zakres zadania obejmuje:
- zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
- wycinka drzewa
- uprzątnięcie miejsca wykonywania prac
- wywóz i utylizacja powstałego urobku
- wykonanie nasadzenia zastępczego na terenie ww. nieruchomości drzewa z gatunku lipa
drobnolistna w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Materiał do nasadzeń zastępczych w chwili sadzenia powinien posiadać
- obwód pnia minimum 18 cm ( na wysokości 100 cm),
- równomierne ukształtowanie
- typowa dla gatunku korona
- dobrze wykształcone bryła korzeniowa
Zakres zadania obejmuje również prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonanego nasadzenia w
celu zachowania jego żywotności przez 3 lata od daty posadzenia
W załączeniu zdjęcia drzewa przeznaczonego do wycinki
Zamawiający jest w posiadaniu decyzji pozwalającej na przeprowadzenie wycinki

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-10-15.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-09-21 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Jakub Kuźmiuk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 240
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

