Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieŜącym sezonie
wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAśP w Poznaniu, o wartości
nie przekraczającej równowartości 14 000 euro , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Wykonanie usługi dotyczy okolic Poznania w lokalizacjach:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Obiekt
Ogródek meteo Poznań
Cejligraf 11 Poznań
Cejlograf 29 Poznań
Flamingi Poznań
Wiatromierze Poznań
ILS POZ LOC Poznań
ILS POZ GP/DME Poznań
NDB (BBM) Poznań

m2
316,5
14,5
14,5
96
528
31350
30000
400

62719,5

Wykonanie zamówienia, polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami mechanicznymi traw oraz
ręcznym do koszeniu trudno dostępnych miejsc, takich jak: bezpośrednie sąsiedztwo drzew,
ogrodzeń, znaków drogowych oraz innych urządzeń zlokalizowanych na wskazanym terenie.
Sprzęt mechaniczny uŜywany do koszenia, winien być oznakowany w sposób zapewniający
bezpieczeństwo, być sprawny technicznie, bezpieczny w uŜytkowaniu.
Prace powinny być prowadzone w sposób uniemoŜliwiający powstawaniu utrudnień oraz zagroŜeń.
Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe uŜycie sprzętu i jest odpowiedzialny za
stan bezpieczeństwa podczas świadczenia przedmiotowej usługi.
Pracownik obsługujący sprzęt musi winien przestrzegać zasad bhp oraz zastosować szczególną
ostroŜność ze względu na moŜliwość powstania wypadu, np. przez oderwanie się elementu tnącego.
Oferta powinna zawierać:
1. koszt netto oraz brutto całości prac
2. termin pierwszego wykonania pracy wraz z przedstawionym harmonogramem na kolejne
prace
3. termin waŜności oferty, jednakŜe nie krótszy niŜ jeden miesiąc od daty złoŜenia oferty

Oferty prosimy składać do dnia: 18 lipca 2011r. na nasz adres:
Polska Agencja śeglugi Powietrznej z dopiskiem Dział Zarządzania Nieruchomościami, 02-147
Warszawa, ul. WieŜowa 8, nr fax’u: (022) 574- 63-39 lub pocztą elektroniczną na adres:
b.kossakowska@pansa.pl
Dodatkowe informacje na nr. tel.: (022) 574-52-38
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium, jakim jest:
cena oferty – 90%,
czas realizacji – 10%

