
                                                         

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej       
 

 
I. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu  

ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz zaprasza do złożenia ofert na wykonanie 

następujących prac na drzewostanie w parku pałacowym wpisanym do  rejestru 

zabytków województwa  świętokrzyskiego pod nr A. 665/1-3.: 

 

1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy koronach drzew rosnących 

wzdłuż zachodniej granicy parku i ulicy Cichej - 32 szt.  

Drzewa o obwodach pni od 78 - 276 cm i wysokości od 9 - 29 m.  

Zakres robót: w załączniku. 

 

2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy koronach drzew rosnących 

wzdłuż ulicy Parkowej, drogi do internatu i wschodniej granicy parku - 28 szt.  

Drzewa o obwodach pni od 135 - 382 cm i wysokości od 16 - 28 m.  

Zakres robót: w załączniku. 

 

3. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy koronach drzew rosnących 

wzdłuż ulicy Ogrodowej - 17 szt.  

Drzewa o obwodach pni od 103 - 322 cm i wysokości od 9-25 m.  

Zakres robót: w załączniku. 

 

II.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie lub poszczególne działania (każde 

wycenione oddzielnie). 

III. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót. 

IV. Zamawiający wymaga, aby pracami kierowała lub samodzielnie je wykonywała 

osoba, która spełnia wymagania o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami.  

V. Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2021 r. 

VI.  Kryterium oceny ofert to cena. 

VII. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

umieścić napis: „Oferta na wykonanie prac na drzewostanie”.  

 



Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną na adres  

sekretariat@zsrchroberz.pl  lub  faksem pod nr  41 356 40 24. 

VIII.   Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia  22.01.2021 r. do godz. 1000. 

IX. Wszelkie  pytania  należy  kierować do: 

  Barbary Grzybczak,  tel. 41 356 40 03, 515 594 260 

X.  Prawa Zamawiającego: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. 

2) O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy 

bez  podania przyczyny. 

4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert. 

 

XI. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu  

informuje, że posiada wszelką dokumentację pozwalającą na  zamierzone działania na  terenie  

zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego.    

 

XII.  Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty       

nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
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