
ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Natura Polska 

ul. Lubomyśl 23b  

68-200 Żary                                                                                                

 

                                                                                                                  Lubomyśl, 01.10.2020 

 
 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN: 

Wykonanie nasadzeń drzew do projektu pn. „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza 
polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu" realizowanego i dofinansowanego z Programu 
Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 
 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń drzew w ilości 200 sztuk na terenie gminy 
wiejskiej Tuplice (100 sztuk) oraz miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (100 sztuk) według 
lokalizacji określonej przez Zamawiającego. Dopuszczalne są drzewa typu liściastego np. 
klony, buki itp. o wysokości minimum 120 cm.   
Wykonawca musi zapewnić kompleksowo materiał do posadzenia drzew i ich trwałego 
zabezpieczenia w tym: uzupełnienie ziemi, nawóz, wodę, jeden palik z drewna na jedno 
drzewo, sznurki/taśmę zabezpieczającą itp. oraz oczyścić teren wokół drzew po dokonaniu 
nasadzeń. 
Dodatkowo Wykonawca zapewni pielęgnację nasadzeń w okresie gwarancyjnym (w ciągu 12 
miesięcy od wykonania nasadzeń):  
-podlewanie (w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z długim 
okresem suszy),  
-usuwanie odrostów korzeniowych,  
-odchwaszczanie 
-wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew,  
-wymiana zniszczonych palików i wiązadeł,  
-przycinanie złamanych i chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne). 

 
Wymagany termin realizacji usługi: do 30 marca 2021.   

 
  

2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:  cena  – 

100%, 

Cena podana przez Wykonawcę, będzie obowiązująca przez okres ważności umowy  

i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (cena ryczałtowa). 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20 października 2020 r. do godziny 14.00 (liczy się 

data wpływu do Zamawiającego) na adres: Fundacja Natura Polska, ul. Lubomyśl 23b, 68-

200 Żary lub mailem na adres: biuro@naturapolska.eu 

 

 



4. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Tomasz Żółkiewicz, Fundacja Natura Polska, Lubomyśl 23b, 68-200 Żary, tel. 608 238 599  

5. Warunki płatności  

Na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej  wystawionych przez Wykonawcę, płatnych w 

terminie 14 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

 

 

 

 

 


