
Strzelce Op., dnia 05.12.20I7t.

wykonawcy zainteresowani zapylaniem ofertowym na zad,anie:,,usunięcie
poprzewTacanych drzew w parku w filii DPS Szymiszów, ul. Strzelecka 2 QI
zapytanie).

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią
w LeŚnicY Ptzesyław załączeniu formularz ofertow} na zadarie: ,,Usunięcie
PoPrzewTacanYch drzew w parku w filii DPS Szymiszów, ul. Strzelecka Ż zgodnie
załącznikiem nr a i zńącztikiem nr b''.
Przedmiotem zamówienia jest:
a l usunręcre poDrzewracan
2 zgodnie zalacznikiem nr 1r'.
-robinia-5sń o obw.pni 194cm, 187cm, l04cm, 93cm, 67+40cm,
- klon jawor - lszt o obw. pnia 44cm,
- jesion- lszt o obw. pnia l54cm,
-lipa-Zszt o obw.pni 151cm, I76cm,
- klon pospolity- lsź o obw. pnia 65cm,
- klon jesionolistny - l sń o obw. pnia 139cm,
- buk zwyczajny - 1szt o obw. pnia 404cm,
- grab - 2 szt o obw. pnia l70cm, 250cm,
- sosna- lszt o obw. pnia l l7cm,
- kasztanowiec zvłyczajny - lsź o obw. pnia 32tcm.

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub
o działalności gospodarczej - załącznik nr

JednoczęŚnie informuj emy, że teren parku w Szymiszowie wpisany jest do rejestru
zabytków woj. opolskiego pod nr 185/88.
NadmieniamY róvłnież, że uzyskaliśmy wymagane dla takiej wyciŃi pozwolenie
konserwatorskie, które zawiera określenie nasĘpującego warunku:
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konse-rwatoru zab5rtków o wszelkich
zagroŻeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu dzińań,
- wykonawca posprząta teren po wykonaniu prac,
-Pocięcie drzew (Pni) konarów, gałęzi_na_odcinki dogodne do transportu (0,5-1,00m)
ułożenie w miejscu wskazanym przez DPS,
-.odcięcie Piłą mechaniczną gałęzi konarów i części pnia oraz opuszczenie ich nalinl9h w miejscach, gdzie to jest konieczne ( w-okoiicach przebywania ludzi wpobliżu budynków, altan, klombów, tras komunikacyjnych, ut..ituón itp.),
- rozdrobnienie, utylizacja gałęzi poprzez zrębkowanió iębakiem

z
2.

1. druk - formularz oferty,
2. zał.ącznik nr a i b,

centralnej ewidencji i informacji



Termin składania ofert upływa z dniem 08.12.2017r. do godz. 1500
Oferty należy zlożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Stra:żacka 8 osobiście,
pocńą, faxem lub pocźą elektroniczną.

Otrzymują:
1. x adresat
2.x ala
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