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Formularz Oferty.                                                                                                              
                                                                               …………………………………………….. 

                                                                                                                                       miejscowość, data 

O f e r t a 

Do:                                                                                

                                                                                        GMINA BRAŃSZCZYK 

   UL. JANA PAWŁA II 45 

         07-221 BRAŃSZCZYK   

Nazwa Wykonawcy   ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy...................................................................................................................... 

numer telefon         .............................................nr fax     .........................................................   

adres  E –mail ........................................................................................................................... 

Oferuję wykonanie wycinki drzew rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości 

Ochudno dz. nr 530, w miejscowości Trzcianka dz. nr 1950, w miejscowości Dalekie 

Tartak dz. nr 174  zgodnie  z następującym zakresem: 

 

Miejscowość Ochudno dz. nr 530  

- wycinka dąb szypułkowy 14 szt. drzew (o średnicy od 60 cm do 104 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka brzoza brodawkowata 10 szt. drzew (o średnicy od 31 cm do 75 cm) oznaczonych 

(x), 

- wycinka robinia akacjowa 53 szt. drzew (o średnicy od 35 cm do 220 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka wiąz szypułkowy 1 szt. drzewa (o średnicy 132 cm) oznaczony (x), 

- wycinka sosna pospolita 3 szt. drzew (o średnicy od 31 cm do 51 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka świerk pospolity 1 szt. drzewa (o średnicy 69cm) oznaczony (x), 

- wycinka topola osika 1 szt. drzewa (o średnicy 94cm) oznaczony (x), 

- wycinka klon zwyczajny 1 szt. drzewa (o średnicy 66 cm) oznaczony (x), 

- wycinka krzewy tarnina o pow. 56m2 

 

Miejscowość Trzcianka dz. nr 1950 

- wycinka sosna pospolita 72 szt. drzew (o średnicy od 13 cm do 79 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka brzoza brodawkowata 26 szt. drzew (o średnicy od 44 cm do 79 cm) oznaczonych 

(x), 

- wycinka robinia akacjowa 9 szt. drzew (o średnicy od 47 cm do 166 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka Dąb szypułkowy 11 szt. drzew (o średnicy od 35 cm do 79 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka topola osika  7 szt. drzew (o średnicy od 53 cm do 110 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka świerk pospolity 5 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 50 cm) oznaczonych (x). 
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Miejscowość Dalekie – Tartak dz. nr 174, 

- wycinka brzoza brodawkowata 23 szt. drzew (o średnicy od 35 cm do 79 cm) oznaczonych 

(x), 

- wycinka dąb szypułkowy 8 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 72 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka topola osika 4 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 63 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka sosna pospolita 2 szt. drzew (o średnicy od 69 cm do 82 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka robinia akacjowa 6 szt. drzew (o średnicy od 38 cm do 100 cm) oznaczonych (x), 

- wycinka grab pospolity 1 szt. drzewa (o średnicy 35cm) oznaczony (x), 

- wycinka świerk pospolity 13 szt. drzew (o średnicy od 31 cm do 63 cm) oznaczonych (x), 

 

- wywóz oraz uprzątnięcie terenu po wycince.  

 

 

Za wykonanie w/w prac oferuję dopłacić Gminie Brańszczyk kwotę w 

wysokości: 

……………………………………………………………………………….. zł 

słownie……………………………………………………………………….. zł* 
( podać cenę łącznie z podatkiem VAT ) 

    

 

                                                                                   

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

                                                                                           Podpis Zleceniobiorcy lub 

                  (upoważnionego przedstawiciela Zleceniobiorcy) 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, numer sprawy: 
RB.III.271.1.2014 nazwa zadania:  
Wykonanie wycinki drzew rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Ochudno 

dz. nr 530, w miejscowości Trzcianka dz. nr 1950, w miejscowości Dalekie Tartak dz. nr 

174   
 

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) Posiadam wiedzę i doświadczenie 
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków jestem gotów 
przedstawić niezbędne dokumenty na żądanie zamawiającego. 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 


