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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, w TR Warszawa  z dnia 1 lutego 2019 r   

stosowanego dla postępowania którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 EURO,  Zamawiający - TR Warszawa, zwraca się z zapytaniem ofertowym 

o cenę usług, określonych poniżej; 

1. Zamawiający Teatr TR WARSZAWA,  ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa  

Przedmiot zamówienia „Usunięcie drzew i krzewów z terenu działki 25/1 oraz krzewów z działki 

24/35 obręb 5-03-09 w związku z budową siedziby Teatru Rozmaitości oraz wykonanie nasadzeń 

zastępczych i ich pielęgnacja na terenie skweru im. mjr B. Kontryma „Żmudzina” w Warszawie” 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

Zadanie nr 1 - Wycinka 

1. Wycinkę – Lokalizacja drzew i krzewów do wycinki zgodnie z załącznikiem A.  

• 6 szt. drzew z działki 25/1 z obrębu 5-03-09 w tym 4 szt. wielopniowych klonów srebrzystych, 
1 szt. dębu czerwonego i 1 szt. klonu pospolitego zgodnie z decyzją nr 114/2020 z dnia 
23/11.2020 r. (załącznik B);  

• 20m2 krzewów z działki 25/1 z obrębu 5-03-09, których usunięcie nie wymaga zezwolenia  

• 68m2 krzewów z działki 24/35 z obrębu 5-03-09 w tym 33m2 (oznaczone na rysunku k.34) 
zgodnie decyzją nr 1435/2020/PE-ZD-II Marszałka woj. Mazowieckiego z dnia 02.12.2020 
(załącznik C) oraz 35 m2 (oznaczone na rysunku k.34. k32, k.31) zgodnie ze zgodą 
właścicielską Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z dnia 10.01.2018 r.  
(załącznik D)  

• wywiezienie dłużyc i konarów i a także zrąbkowane gałęzi i wywóz zrębków; 

• uprzątnięcie terenu z grubizny i gałęzi po wyciętych drzewach i krzewach we własnym zakresie 
i na własny koszt (urobek- odpad jest własnością Wykonawcy) 

2. Przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia o wycinkach Urzędu Marszałkowskiego woj. 
Mazowieckiego oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Biura ds. nieruchomości dz. Śródmieście, 
zgodnie z załączonymi decyzjami i zgodą właścicielską. 

Zadanie nr 2 – Nasadzenia kompensacyjne/zastępcze 

1. Wykonanie nasadzeń  
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• 9 szt. drzew, w tym: 

• 4 szt. zgodnie z decyzją nr 13/2019 z dnia 13.02.2019 roku (załącznik E) zmienioną decyzją 
110/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku (załącznik F); 

o 4 szt. Acer platanoides ‘Columnare’ o obwodzie pnia min. 25cm  

• 5 szt. zgodnie z decyzją nr 114/2020 z dnia 23.11.2020 r. (załącznik B): 

o 2 szt. Malus ‘Rudolph’  
o 3 szt. Acer platanoides ‘Columnare’ o obwodzie pnia min. 25cm  

wraz z palikowaniem, ukształtowaniem mis i korowaniem zgodnie z projektem (załącznik G) 

 

• 68 m2 krzewów, w tym: 

o 33m2 zgodnie decyzją nr 1435/2020/PE-ZD-II Marszałka woj. Mazowieckiego 
z dnia 02.12.2020 (załącznik C) oraz 5m2 zgodnie ze zgodą właścicielską z 
dnia 10.01.2018 r. (załącznik D) tj. łącznie 152 szt. Spirea betulifolia ‘Tor’ wraz 
uprawą gruntu i korowaniem zgodnie z projektem (załącznik H)  

o 30 m2 zgodnie ze zgodą właścicielską z dnia 10.01.2018 r. (załącznik D) tj. 
łącznie 90 szt. Rosa ‘Koster’ wraz uprawą gruntu i korowaniem zgodnie z 
projektem (załącznik  G) 

• na terenie Skweru im. Kontryma „Żmudzina” przy ul. Zielnej w Warszawie.  
 

2. Przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia o dokonaniu nasadzeń zastępczych/ 
kompensacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego i Wydziału Ochrony 
Środowiska i Biura ds. nieruchomości dz. Śródmieście oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, 
zgodnie z załączonymi decyzjami i zgodą właścicielską  

 

Zadanie nr 3 – Pielęgnacja gwarancyjna 

1. Pielęgnację gwarancyjną nasadzeń objętych Zadaniem nr 2, polegającą na regularnym 
podlewaniu, pieleniu, uzupełnianiu ubytków kory, w celu zagwarantowania prawidłowego 
wzrostu roślin i zachowania żywotności od momentu posadzenia do odbiorów nasadzeń przez 
Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego i Wydział Ochrony Środowiska dz. Śródmieście oraz 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

2. Przygotowanie dokumentacji do odbioru nasadzeń zastępczych/kompensacyjnych do Urzędu 
Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego i Wydziału Ochrony Środowiska dz. Śródmieście oraz 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zgodnie z załączonymi decyzjami  

3. Termin realizacji zamówienia, od dnia podpisania umowy do dnia: 

Zadanie nr 1 – Wycinka   

1. W terminie 14 dni od przekazania przez Zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia 

na budowę siedziby Teatru Rozmaitości w Warszawie, nie później niż do 13.03. 2021 r.  

2. Przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia o wycinkach w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia wycinki nie później niż do 27.03. 2021 r 
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Zadanie nr 2 – Nasadzenia kompensacyjne/zastępcze 

1. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów nie później niż do 30 listopada 2021 r. 

2. Przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia o dokonaniu nasadzeń zastępczych/ 

kompensacyjnych w terminie 14 dni od dokonania nasadzeń nie później niż do 30 

listopada 2021 r., zgodnie z załączonymi decyzjami w celu umożliwienia dokonania 

zgłoszeń przez Zamawiającego nie później niż do 31 grudnia 2021 r. 

Zadanie nr 3 – Pielęgnacja gwarancyjna  

1. Pielęgnację gwarancyjną od momentu posadzenia do odbiorów nasadzeń przez Urząd 

Marszałkowski woj. Mazowieckiego i Wydział Ochrony Środowiska dz. Śródmieście oraz 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, nie krócej niż do 30 listopada 2024 roku; 

2. Przygotowanie dokumentacji do odbioru nasadzeń nie później niż do 30 listopada 2024 

roku w celu umożliwienia dokonania zgłoszeń przez Zamawiającego nie później niż do 31 

grudnia 2024 r. 

3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:  

Jedynym kryterium wyboru jest cena  - 100% 

4. Inne istotne warunki zamówienia, określa  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 

 Istotne Postanowienia Umowy (IPU) 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”  (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy 

w języku polskim, w formie pisemnej wypełnionej drukiem w komputerze (można przesłać mailem w 

formacie PDF) lub napisaną nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana 

przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 

kopercie należy umieścić napis: 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU DZIAŁKI 25/1 ORAZ 

KRZEWÓW Z DZIAŁKI 24/35 OBRĘB 5-03-09 W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ SIEDZIBY TEATRU 

ROZMAITOŚCI ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH I ICH PIELĘGNACJA NA 

TERENIE SKWERU IM. MJR B. KONTRYMA „ŻMUDZINA” W WARSZAWIE”  

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć można: 

• osobiście u Zamawiającego w sekretariacie teatru: TR Warszawa ul. Marszałkowska 8, 00-590 

Warszawa 

• wysłać pocztą na adres: TR Warszawa ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa 
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• przesłać pocztą elektroniczną na adres: anna.klammer@trwarszawa.pl  

Ofertę złożyć należy do dnia 26 lutego 2021 r (piątek) do godz. 12:00 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań i ofert : ANNA KLAMMER, tel. 604 605 844 

 

7. Załączniki:  

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Istotne Postanowienia Umowy 

Załącznik A. Lokalizacja drzew i krzewów do wniosku o wycinki TR 

Załącznik B. 2020.11.23 Decyzja 114_2020 wycinka drzew pod TR 

Załącznik C. Decyzja nr 1435/2020/PE-ZD-II Marszałka woj. Mazowieckiego z dnia 02.12.2020 

Załącznik D. Zgoda właścicielska dla MSN i TR na usunięcie krzewów z działki 24_35 obręb 5-03-09 

Załącznik E. 2019.02.13 Decyzja WOŚ nr 13_2019 w sprawie wycinki drzew zamierających działka 

25_1 dla TR 

Załącznik F. 2020.11.06 Decyzja nr 110_2020 zmieniająca decyzję 13_2019 z dnia 13.02.2019 r. 

Załącznik G. Projekt nasadzeń zastępczych drzew i kompensacja TR do umowy 

Załącznik H. Projekt nasadzeń zastępczych krzewów kompensacja TR do umowy    
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Załącznik nr 1  

.............................................................................................. 

pieczątka oferenta, nr tel. e-mail  

OFERTA 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego teatr  

TR Warszawa dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Regulaminu udzielenia 

zamówień́ publicznych,  a dotyczącego:  

 
„Usunięcie drzew i krzewów z terenu działki 25/1 oraz krzewów z działki 24/35 obręb 5-03-09 w 

związku z budową siedziby Teatru Rozmaitości oraz wykonanie nasadzeń zastępczych i ich 

pielęgnacja na terenie skweru im. mjr B. Kontryma „Żmudzina” w Warszawie” 

składamy ofertę o następującej treści:  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę̨ łączną netto ........................................................ zł.  

Obowiązujący podatek VAT ....... %  

Cena brutto............................................. zł.  

Słownie: ........................................................................................................ 

 

w tym :  
Zadanie nr 1 -  cena netto ........................................................ zł. 
Obowiązujący podatek VAT ....... %  
Cena brutto............................................. zł.  
 

Zadanie nr 2 – cena netto ........................................................ zł. 
Obowiązujący podatek VAT ....... %  
Cena brutto............................................. zł.  
 
Zadanie nr 3 – cena netto ........................................................ zł. 
Obowiązujący podatek VAT ....... %  
Cena brutto............................................. zł.  
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2.  Znany jest nam  zakres i stopień skomplikowani przedmiotu zamówienia, posiadamy wszystkie   

informacje niezbędne do prawidłowej  wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczam 

że w zakresie każdego z wskazanych zadań podana powyżej cena jest realna i zgodna z 

rzeczywistymi kosztami wykonania danego zadania. Potwierdzam że koszty wykonania 

skalkulowane dla danego zadania nie zostały przeniesione do ceny dla zadania innego.         

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym istotne postanowienia umowy (IPU). 

4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP:.............................................  

5. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczam, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się̨ utrzymywać́ w  gotowości do 

kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.  

 

............................................................  

podpis osoby upoważnionej  
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