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ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Olesno zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie
oprysków w celu zwalczania kuprówki rudnicy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprysków w celu zwalczenia owada (kuprówki rudnicy),
który bytuje na dębach, rosnących w m. Łowoszów na działkach nr 77, a.m. 7, dz. nr 79, a.m. 7, dz.
nr 42, a.m. 7, dz. nr 41, a.m. 7, dz. nr 45, a. m. 7, dz. nr 78, a.m. 8, obręb Łowoszów. Zabieg ma
być wykonany z zastosowaniem preparatów biologicznych. Liczba drzew do oprysku 84 sztuki.
Zastosowane preparaty oraz urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty zezwalające
na ich stosowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie warunków pracy swoich
pracowników i wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
Za błędy w procedurach przy wykonywaniu zamówienia, wynikające z zastosowania niewłaściwych
metod zwalczania lub niewłaściwych preparatów, niezachowania warunków bhp i innych, w tym
szczególnie za wyrządzone szkody w środowisku lub obiektach, odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.

3.

Termin realizacji: 2 zabiegi z sezonie wegetacyjnym, pierwszy zabieg w ciągu 2 tygodni
od otrzymania zlecenia, odstęp pomiędzy zabiegami co najmniej 14 dni.

4.

Termin złożenia oferty: 25.05.2022 r. godzina 09:55

5.

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
Cena - waga 100 %.

6.

Termin otwarcia ofert: 25.05.2022r. godzina 10:00

7.

Warunki płatności – przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury.

8.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Szyszka – Inspektor ds.
ochrony środowiska.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę (formularz ofertowy oraz wypełniony przedmiar robót)
należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć jako
skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej gmina@olesno.pl/ofertę
można złożyć jako korespondencję mailową na adres: gmina@olesno.pl/ ofertę należy
złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings
10. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy formularz ofertowy.
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