Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie jednego drzewa wraz z karpą
i wykonanie dwóch nasadzeń zamiennych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka
poprzez termomodernizację budynku C i budynku garażowego”.
1. Zakres prac objęty zamówieniem:
-

usnięcie drzewa wraz z karpą– 1 klonu jawora o obwodzie pnia 117 cm,

-

wykonanie nasadzeń zamiennych – 2 szt. drzew ozdobnych z gatunku klon
sp.(z wyjątkiem klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego) - proste pnie drzew
o obwodach min 18 cm – pomiar na wys. 100 cm, korony drzew prawidłowo
uformowane, charakterystyczne dla gatunku, systemy korzeniowe zdrowe,
prawidłowo wykształcone.

2. Podstawą wykonania zamówienia jest decyzja nr 36/19 Zarządu Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2019 r. zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów
rosnących na terenie działki o nr ew. 14 z obrębu 6-04-08 przy ul. Kasprzaka 17a
w Warszawie.
3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania
ofertowego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO.
4. Miejsce usunięcia istniejącego drzewa wraz z karpą oraz wykonania nasadzeń
kompensacyjnych zgodnie z załączonym projektem nasadzeń oraz projektem
zagospodarowania terenu Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kasprzaka 17a.
5. Ostateczny termin usunięcia drzewa wraz z karpą wyznaczony jest na dzień 30.04.2019 r.
6. Ostateczny termin wykonania nasadzeń kompensacyjnych wyznaczony jest na dzień
30.11.2019 r.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa,
budynek „A”, III piętro, pokój nr 325 w terminie do dnia 23.04.2019r. do godz. 12.00 lub
drogą
elektroniczną
na
adres
marta.opalach@imid.med.pl
oraz
paulina.zerek@imid.med.pl
Koperta z ofertą powinna być oznaczona następująco: Oferta na usunięcie drzewa.
9. Możliwa wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Inwestycji, tel. 22 32-77-510
10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena za wykonanie usługi. Instytut Matki i Dziecka
zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku rażąco wysokiej ceny.
11. Po rozstrzygnięciu najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli zlecenia na wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
Paulina Żerek
Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji
ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wymagane prawem uprawnienia do realizacji usługi,
3. Ubezpieczenie OC.

