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(pieczęć jednostki Za mawiajqcego,

d|a której rea|izowane jest zamówienie)

Zaproszenie do składania ofert

W postępowaniu o wartości nie przekraczajqcej równowartości kwoty 14.000 euro

na usługę poIegajqcq na biologicznej inwentaryzacji zieleni w obszarze
p|anowanych robót d|a zadania ,,Renowacja kanaIizacji deszczowej i ogóInospławnej,,

Nazwa (firma), adres Zamawiajqcego oraz nazwa i adres jednostki wnioskujqcej.
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb, 97.300 Piotrków Tryb., ul. Szko|na 28;

Nazwa komórki organizacyjnej:

Jednostka Rea|izujqca Projekt

opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie bio|ogicznej inwentaryzacji zie|eni w obszarze planowanych robót

d|a zadania ,,Renowacja kanaIizacji deszczowej i ogó|nosptawnej,,.

Szczegótowa inwentaryzacja drzew i krzewów powinna zawierać:

a) pomiar sytuacyjny drzew i krzewów W terenie z jednoczesnym naniesieniem ich na podktad

sytuacyjny;
b) tabe|aryczny wykaz gatunkowy drzew i krzewów (nazwa tacińska i nazwa po|ska) wraz

z szacunkowq wysokościq drzew w metrach, obwodami pni drzew (podane W cm i mierzone

na Wysokości 130 cm)oraz okreś|eniem stanu zachowania zieleni istniejqcej;
c) tabelaryczny wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia. Drzewa i krzewy

przewidziane do usunięcia powinny zostać ponumerowane, okreś|ony ich rodzaj,

obwód i koszt usunięcia.

Inwentaryzacja zie|eni obejmuje obszar wzdtuż odcinków kanalizacji ogólnospławnej - ok. 330,00 mb

w Piotrkowie Trybuna|skim wg poniższego zestawienia:
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Zestawienie przewidzianych do renowacji odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej:

t.p. Wyszczegó|nienie
Długości

m

L .

kolektor sanitarny nr lll na odcinku od Szkoty Podstawowej
nr L6 przy u|. Krakowskie Przedmieście do HaIi sportowej

,,Relax"

240,O0

2. Kolektor sanitarny nr l l  w ul. Bawetnianej * 90,00

Łącznie 330,00

Termin wykonania zamówienia

Nie później niż do 10.09.2010 r.

Forma wykonania zamówienia:

Dokumentacja z bio|ogicznq inwentaryzacjq zie|eni zostanie sporzqdzona w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz odpowiadajqce im p|ikiwersjielektronicznej na ptycie CD.

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert.

oferte na|eżv złożvć w formie pisemnei:
a) osobiście w siedzibie: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, u|. Szko|na 28, pokój nr 14 lub
b) przestać na adres: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, u|. Szko|na 28, pokój nr 14 |ub
c) faxem na numer: 044732 76 96lub
d) w wersji elektronicznej na e-mail: irp@piotrkow.ol

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.08.2009 r. do godziny 15.30

Do ofertv musza bvć dołaczone nastepuiace dokumentv:

a) wypełniony i podpisany Formularz oIerty;
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

realizacji Projektu;
c) podpisany Wzór umowy;

6' Wzór umowy'
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