
Wodzisław Śląski, dnia 18.09.2015 r. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej 

Zleceniodawcą zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia 

poniżej 30 tys. euro na: 

Usługi arborystyczne związane z przycinką i wycinką posusza na terenie 

Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”  

Przedmiotem zamówienia jest usługa arborystyczna (przycinka oraz wycinka posusza) na 

terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Opis: 

W ramach pielęgnacji drzewostanu na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki, który zajmuje 24 

ha do przycinki jest przewidziane 170 drzew (w większości dęby i wierzby). Przycinka 

posusza powinna być prowadzona metodą alpinistyczną z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.  

Mapka z orientacyjnym umiejscowieniem drzew do obróbki arborystycznej 



 

Drzewa do obróbki arborystycznej zostały oznaczone białą kropką na terenie Rodzinnego 

Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. Zleceniobiorca jest zobowiązany 

w ofercie zawrzeć koszty dojazdów na miejsce wykonywania usługi oraz koszty materiałów 

eksploatacyjnych (paliwo). W razie awarii sprzętu, którego właścicielem jest Zleceniobiorca, 

Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej, finansowej ani jakiejkolwiek innej. 

Termin wykonania usługi: do 30 listopada 2015 roku. 

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego 

zaproszenia, wraz z opisem technicznym proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR 

„CENTRUM”, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, faksem na nr 32 455-15-19 lub 

drogą elektroniczną: biuro@mosir-centrum.pl. Termin złożenia ofert: do 25 wrzesień 2015 r. 

do godziny 1100.   

 

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.  

Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 

100% wagi.  Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę brutto zostanie podpisana umowa. 

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Ireneusz Górnik 512 070 794 lub 32 455 15 19. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania 

przyczyny.  

Ogłoszenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego.  

 

Z poważaniem 

Dyrektor Bogdan Bojko 

 


