Załącznik nr 1 do SIWZ nr DGK-IV.271.86.2019

……………………………………………
/miejscowość i data/
nazwa i adres (siedziba) wykonawcy
……………………………………………
……………………………………………
dane do korespondencji:
e-mail: ………………………….………

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku

I. Składamy ofertę na Część: …………… (wpisać nr części)
Część I
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w zabytkowych i miejskich parkach i
na skwerach oraz w „Akcencie ZOO”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto (Cof) ……………….. zł
zawierającą należny podatek VAT obliczoną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza
ofertowego.
2. Oferujemy czas reakcji w sytuacjach awaryjnych:
 od 4 godz. do 6 godz.
 od 2 godz. do 4 godz.
 do 2 godz.
UWAGA: w przypadku braku wskazania danych w pkt 2, Zamawiający przyjmie czas dla którego
ocena przeprowadzona zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdz. XIX SIWZ przewiduje 0 punktów.

3. Oświadczam, że wymagane w SIWZ wadium w wysokości …………. zł zostało
wpłacone/wniesione w dniu ......../......../……… r. w formie ..........................................
Po zakończeniu postępowania proszę o zwrot wadium na konto nr:
(dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)
4. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców*/
przy udziale podwykonawców*
………………………………..................................................................................................
zakres prac powierzonych podwykonawcy

nazwa podwykonawcy
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5. Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy:

Część II
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na miejskich i zabytkowych
cmentarzach i miejscach pamięci
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto (C of) ……………….. zł
zawierającą należny podatek VAT obliczoną, zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza
ofertowego.
2. Oferujemy czas reakcji w sytuacjach awaryjnych:
 od 4 godz. do 6 godz.,
 od 2 godz. do 4 godz.,
 do 2 godz.
UWAGA: w przypadku braku wskazania danych w pkt 2, Zamawiający przyjmie czas dla którego
ocena przeprowadzona zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdz. XIX SIWZ przewiduje 0 punktów.

3. Oświadczam, że wymagane w SIWZ wadium w wysokości …………. zł zostało
wpłacone/wniesione w dniu ......../......../……… r. w formie ..........................................
Po zakończeniu postępowania proszę o zwrot wadium na konto nr:
(dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)
4. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców*/
przy udziale podwykonawców*
………………………………..................................................................................................
zakres prac powierzonych podwykonawcy

nazwa podwykonawcy

5. Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy:

Część III
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych, na działkach
gminnych oraz na terenie cieków wodnych
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto (Cof) ……………….. zł
zawierającą należny podatek VAT obliczoną, zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza
ofertowego.
2. Oferujemy czas reakcji w sytuacjach awaryjnych:
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 od 1,5 godz. do 2 godz.,
 od 1 godz. do 1,5 godz.,
 do 1 godz.
UWAGA: w przypadku braku wskazania danych w pkt 2, Zamawiający przyjmie czas dla którego
ocena przeprowadzona zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdz. XIX SIWZ przewiduje 0 punktów.

3. Oświadczam, że wymagane w SIWZ wadium w wysokości …………. zł zostało
wpłacone/wniesione w dniu ......../......../…..… r. w formie ...................................................
Po zakończeniu postępowania proszę o zwrot wadium na konto nr:
(dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)
4. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców*/
przy udziale podwykonawców*
………………………………................................................................................................
zakres prac powierzonych podwykonawcy

nazwa podwykonawcy

5. Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy:

Dotyczy Części I - III zamówienia
II. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
2) usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam w terminie wskazanym
w SIWZ;
3) akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
4) jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
III. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1
z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
IV. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożono na ……… stronach
kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ………
V. Adres skrzynki ePUAP wykonawcy ……………………………………….……………
Adres e-mail wykonawcy ………………………………….……………………………..
VI. Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty:
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1) ………………………………………………….
2) ………………………………………………….
3) ………………………………………………….
4) ………………………………………………….

____________________
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
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KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
Część I
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w zabytkowych i miejskich parkach i
na skwerach oraz w „Akcencie ZOO”
L.p.

Wyszczególnienie

Przewidywana
ilość

Wartość brutto
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

1

cena jednostkowa za cięcie pielęgnacyjne
drzew za 1 cm obwodu pnia w wysokości
brutto ………..zł
cena jednostkowa za cięcie techniczne drzew
(redukcja koron) za 1 cm obwodu pnia w
wysokości brutto …………zł

200 000 cm

………….. zł

8 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za cięcie techniczne
pojedynczych konarów drzew za 1 cm obwodu
pnia w wysokości brutto ………….zł

40 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za frezowanie pni drzew za 1
cm obwodu pnia w wysokości brutto
………….zł

4 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za karczowanie pni drzew za
1 cm obwodu pnia w wysokości brutto
………..zł

30 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za założenie drenażu wokół
korzenia drzewa za 1 cm obwodu pnia w
wysokości brutto …………zł

3 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za wymianę podłoża
ok. 0,5 m poniżej szyi korzeniowej za 1m 3 pow.
w wysokości brutto …… zł

300 m3

………….. zł

cena jednostkowa za nawożenie dokorzeniowe
drzewa za 1 cm obwodu pnia w wysokości
brutto ………zł

300 cm

………….. zł

cena jednostkowa za wycinkę krzewów za
1 m2 w wysokości brutto ……….zł

900 m2

………….. zł

cena jednostkowa za karczowanie krzewów za
1 m2 w wysokości brutto ……….zł

300 m2

………….. zł

cena jednostkowa za wycinkę drzew za 1 cm
obwodu pnia w wysokości brutto ………..zł

150 cm

………….. zł

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

cena jednostkowa za zakup i zawieszenie/
zdejmowanie 1 szt. pułapki feromonowej
kominowej w wysokości: wysokości brutto
…… zł

5

1 500 szt.

………….. zł
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13

14

15

16

17

18

cena jednostkowa za zakup i wymianę
feromonu w pułapce za 1 szt. w wysokości:
……. zł brutto

4 500 szt.

………….. zł

cen jednostkowa za założenie wiązania
elastycznego za 1szt. wiązania w wysokości
brutto ………zł

2 000 szt.

………….. zł

cena jednostkowa za założenie wiązania
sztywnego za 1szt. wiązania w wysokości
brutto ……. zł

200 szt.

………….. zł

cena jednostkowa za założenie/demontaż
odciągu linowego > 10 m za 1 szt. w wysokości
brutto …….. zł

120 szt.

………….. zł

cena jednostkowa za cięcia formujące
żywotników kulistych za 1szt. żywotnika w
wysokości brutto ……..zł

72 szt.

………….. zł

cena jednostkowa za cięcia formujące
żywotników stożkowych za 1szt. żywotnika
w wysokości brutto …….. zł

438 szt.

………….. zł

Cof
Cena ofertowa brutto razem

………….. zł

Uwaga!!!
Należy przyjąć, że średni obwód pnia wynosi 100 cm (obwód drzewa mierzony
na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), dlatego też Wykonawca poda ceny
jednostkowe prac w pozycji 1-6,8 i 11 tabeli dla 1cm obwodu pnia.
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Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
Część II
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na miejskich i zabytkowych
cmentarzach i miejscach pamięci
L.p.

Wyszczególnienie

Przewidywana
ilość

Wartość brutto
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

1

cena jednostkowa za cięcie pielęgnacyjne
drzew za 1cm obwodu pnia w wysokości brutto
…………… zł
cena jednostkowa za cięcie techniczne drzew
(redukcja koron) za 1cm obwodu pnia w
wysokości brutto ………. zł
cena jednostkowa za cięcie techniczne
pojedynczych konarów drzew za 1cm obwodu
pnia w wysokości brutto …….. zł

6 400 cm

………….. zł

1 600 cm

………….. zł

1 600 cm

………….. zł

400 cm

………….. zł

400 cm

………….. zł

400 m2

………….. zł

400 m2

………….. zł

2 000 cm

………….. zł

400 m2

………….. zł

400 m2

………….. zł

100 m2

………….. zł

2

3

4

cena jednostkowa za frezowanie pni drzew za
1cm obwodu pnia w wysokości brutto ……. zł

5

cena jednostkowa za karczowanie pni drzew
za 1cm obwodu pnia w wysokości brutto …..
…… zł
cena jednostkowa za cięcia pielęgnacyjne
krzewów o wys. ≤ 3 m za 1m 2 krzewów w
wysokości brutto …… zł
cena jednostkowa za cięcia pielęgnacyjne
krzewów o wys. > 3 m za 1m2 krzewów w
wysokości brutto …… zł
cena jednostkowa za wycinkę drzew za
1 cm obwodu pnia drzew w wysokości brutto
………zł

6

7

8

9

10
11

cena jednostkowa za wycinkę samosiewów i
odrośli roślin drzewiastych za 1 m2 w
wysokości brutto ……….zł
cena jednostkowa za wycinkę krzewów za
1 m2 w wysokości brutto ……….zł
cena jednostkowa za karczowanie krzewów za
1 m2 w wysokości brutto ………..zł

Cof
Cena ofertowa brutto razem

………….. zł

Uwaga!!!
Należy przyjąć, że średni obwód pnia wynosi 100 cm (obwód drzewa mierzony
na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), dlatego też Wykonawca poda ceny
jednostkowe prac w pozycji 1-5 i 8 tabeli dla 1cm obwodu pnia.
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Załącznik nr 3 do formularza ofertowego

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
Część III
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych, na działkach
gminnych oraz na terenie cieków wodnych
L.p.

Wyszczególnienie

Przewidywana
ilość

Wartość brutto
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

1

cena jednostkowa za cięcie pielęgnacyjne
drzew za 1cm obwodu pnia w wysokości brutto
………..zł

500 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za cięcie techniczne drzew za
1cm obwodu pnia w wysokości brutto
………..zł

60 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za cięcie techniczne
pojedynczych konarów drzew za 1cm obwodu
konaru w wysokości brutto ………..zł

40 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za wycinkę drzewa za
1 cm obwodu pnia w wysokości brutto
………..zł

100 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za frezowanie pni drzew za
1cm obwodu pnia w wysokości brutto
………..zł

80 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za karczowanie pni drzew za
1cm obwodu pnia w wysokości brutto
………..zł

30 000 cm

………….. zł

cena jednostkowa za cięcia pielęgnacyjne
krzewów za 1m2 pow. krzewów w wysokości
brutto ………..zł

8 000 m2

………….. zł

cena jednostkowa za cięcia pielęgnacyjne
żywopłotów za 1 mb w wysokości brutto
………..zł

8 000 mb

………….. zł

9

cena jednostkowa za wycinkę krzewów za 1 m2
w wysokości brutto ………..zł

2 000 m2

………….. zł

10

cena jednostkowa za karczowanie krzewów za
1 m2 w wysokości brutto ………..zł

8 000 m2

………….. zł

11

cena jednostkowa za opaskę lepową za 1mb
opaski w wysokości brutto ………..zł

600 mb

………….. zł

12

cena jednostkowa za zawieszenie/zdejmowanie
1 szt. pułapki feromonowej w wysokości brutto
………..zł
cena jednostkowa za zakup i wymianę
feromonu w pułapce za 1szt. w wysokości

600 szt.

………….. zł

600 szt.

………….. zł

2

3

4

5

6

7

8

13
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brutto ………..zł
cena jednostkowa za założenie 1szt. wiązania
elastycznego w wysokości brutto ………..zł

32 szt.

………….. zł

15

cena jednostkowa za założenie 1szt. wiązania
sztywnego w wysokości brutto ………..zł

16 szt.

………….. zł

16

cena jednostkowa za założenie/demontaż 1szt.
odciągu linowego > 10 m w wysokości brutto
………..zł

40 szt.

………….. zł

cen jednostkowa za wycinkę samosiewów i
odrośli roślin drzewiastych za 1 m2 w
wysokości brutto ………..zł

6 000 m2

………….. zł

14

17

Cof
Cena ofertowa brutto razem

………….. zł

Uwaga!!!
Należy przyjąć, że średni obwód pnia wynosi 100 cm (obwód drzewa mierzony
na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), dlatego też Wykonawca poda ceny
jednostkowe prac w pozycji 1- 6 tabeli dla 1cm obwodu pnia.
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