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Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej róWnowartości kwoty 14'000 euro

na usługę pole8ającą na wYkonaniu bio|o8icznej inwentaryzacji zie|eni w obszarze
p|anowanYch robót dla zadania ,,Renowacja kanaliza.ji desz.zowej i ogó|nospławnej,, - od.inek wfdtuź ko|ejki

wąskotorowej PKP od uI. Krakowskie Przedmieście do kolektora nr ||- etap ||

Nazwa (firma), adres zamawiającego oraz nazwa i ad res jed nostkj w njoskującej '
Urząd Miasta W Pioirkowie Tryb, 97.3oo Piotrków Tryb., u|. szko|na 28;

Nazwa komórki orBanizacyjnej:

Jednostka ReaIizujqca Projekt

oois orzedmiotu zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie biologicznej inwentaryzacji zieleni w obsrane planowanych

robót d|a zadania ,,Renowacja kana|izacji deszcfowej i ogó|nospławnej,, _ od.jnek wzdłuż kolejki

wąskotorowej PKP od u|' Krakowskie Przedmieście do koIektora nr ||- etap ||.

szcze8ółowa inwentaryzacja drzew i krzewów powinna faWierać:

a) pomiar s}tuacyjnY drzew i krzewóW w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich na
podkład sytuacyjnyj

b) tabelaryczny wykaz 8atunkowy drzew i krzewów (nazwa łacińska i nazwa po|ska) Wraz
z szacunkowq Wysokościq drzew w metrach, obwodami pni drzew (podane w cm i
mierzone na wysokości 130 cm)oraz określeniem stanu zachowania zieIeni istniejacej;

c) tabeIaryczny Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia' Drzewa i krzewy
prfewidziane do usunięcia powinny zostać ponumerowane, okreś|ony ich rodzaj,
obwód i kosft usunięcia'

Renowacja odcinka wzdłuż ko|ejki wąskotorowej PKP od u|' Krakowskie Przedmieście do
ko|ektora nr lI pole8ać będzie na utożeniu nowe8o kanału od u|icy Krakowskie Przedmieście do
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studni s5 (dfiałki nr L33l74, 746/L obr' 32, 21, 33 obr. 33) oraz od studni s10 do ko|ektora nr l|
(dfiałka 34lu obr' 34).
Przy|ącza i kanały podłączone do i5tniejqcego kanatu W terenach prywatnych będą przyłqczone
do nowo wybudowanego kanatu ogólnosptawnego.

Inwentaryracja zieleni obejmuje dzialklt
. t33ll4,'Ęlt ob| 32 ( wzdłuż ś|adu p|anowaneto kanału ogó|nospławnego}
. 21, obr 33,
. 34/17 obr 34 (do kolektora nr ll),

|nwentary'acia zi€|eni w działkach prywatnych (dzialki nr z4,2a,29,30' 31, 33 obr. 33}
powinna być wykonana na odcinku od granicy z du |ałką nr 21 obr. 33 do ok. 3 m za k3na|em
ogó|nosplawnyń znajdującym się na ww. dtlałkach.

UWAGA!!! PRZED zł'ożEN|EM oFERTY wY|(oNAWcA PoW|NIEN DoKoNAĆ W|z| Lo|GtNE|
w TERENIE W CELU PRAW|DtoWB WYCENY ZAMóW|EN|A.

3' Termin wykonania zamówienia'

Nie późniei niź do 25.06'2012 ..

4. Forma wvkonania famówienia:

ookumentacja z bio|o8icfną inwentarYfacją fie|eni zostanie spo2Qdzona w 3 e8zemp|ar.ach w formie
pep|erowei oraz odpowiadające im p|ikiwe6il elekronicznej na plycie cD.

5. sposób pżygotowania oferty oraz miejs.e i termin składania ofeń.

oferte na|eżv złożvć w formie oisemnei.
a) osobiście w siedzibie: Użąd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim' u|. szko|na 28, pokój nr 14 |ub
b) pnes|ać na adres: Unąd Miasta W Piotrkowie Trybuna|skim, u|. szkolna 28, pokój nr 14 |ub
c) faxem na numer:044 73276961ub
d) w wersji elektronicznej na e-mai|: ilp!ąp!9!f!9!Lpl

w nieprzekracralnym terminie: do dnia 06,06,2012 r, do godziny 15.30

Do ofertv muśza bvć dołaczone nasteDuiace dokumentv:

a) wypełniony i podpisanv Fo.,nuldtz olertyi,
b) wypełnione i podpisane oświad.zenie o wyrażeniu ztodY na Przetwarranie danych osobowYch do

C€|ów ]ea|izacii P.oiektu;
c| podpisany wzór umowu,

6. Wzó. umowy.

PehoJuca.;
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