
Załącznik nr 1 do umowy nr ............................................. z dn. ................

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) znajdujących się na działkach
o nr ewidecyjnych nr 235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr 4 przy ul. Łukasiewicza

w Płocku wykonana zgodnie z umową nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018 z
dnia ........................ 2018 roku

DRZEWA:

L.p.

Polska
nazwa

botaniczna
rodzaju,

gatunku i
odmiany

Łacińska
nazwa

botaniczna
rodzaju,

gatunku i
odmiany 

Ilość
sztuk
pni

Obwód pnia w
cm na

wysokości 130
cm od

powierzchni
gruntu

Obwód pnia
w cm na

wysokości 5
cm od

powierzchni
gruntu

Numer
drzewa na
załączniku
mapowym

Uwagi

1

2

3

4

5

KRZEWY:

L.p.
 Polska
nazwa

botaniczna
rodzaju,

gatunku i
odmiany

Łacińska
nazwa

botaniczna
rodzaju,

gatunku i
odmiany

Powierzchnia w m2 rzutu poziomego
zajmowana przez krzew/grupę

krzewów

Numer
krzewu/gru
py krzewów

na
załączniku
mapowym

Uwagi

6

7

8

9

                                                                              ......................................
                                                                                      (data i czytelny podpis)



Załącznik nr 2 do umowy nr ............................................. z dn. ................

Oświadczenie 
do umowy nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018 z dnia ........................ 2018 roku

 na opracowanie:
Inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów) znajdujących się na działkach

o nr ewidecyjnych 235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr 4 przy ul. Łukasiewicza
w Płocku.

Ja niżej podpisany ......................................................................................................... 

oświadczam, że dostarczona inwentaryzacja dendrologiczna  (drzew i krzewów) znajdujących

się na działkach o nr ewidecyjnych 235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr 4 przy ul. Łukasiewicza

w  Płocku,  opracowana  na  podstawie  umowy  nr  …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018  z

dnia ........................ 2018 roku: 

-  jest kompletna, wykonana zgodnie z ofertą, zawiera wszystkie drzewa i krzewy znajdujące

się  w granicach opracowania  naniesione na aktualną mapę do celów projektowych w skali

1:500 przez  uprawnionego geodetę,  zawiera  pomiary,  które  zostały  wykonane  przy  użyciu

certyfikowanej taśmy/taśm mierniczych lub innych certyfikowanych urządzeń,

-  wykonana  została  przez  osobę  posiadającą  minimum  średnie  wykształcenie  o  kierunku

architektura krajobrazu, ogrodnictwo lub leśnictwo (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

                                                                              ......................................
                                                                                      (data i czytelny podpis)



 Załącznik nr 3 do umowy nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018 z dnia ........................ 2018 roku 

Protokół z dnia ..................... 

przekazania inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów) 

znajdujących się na działkach o nr ewidecyjnych  235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie

nr 4 przy ul. Łukasiewicza w Płocku wykonanej na podstawie

      umowy nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018 z dnia ........................ 2018 roku

I. Strona odbierająca – Zamawiający: Gmina – Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09 –

400 Płock, reprezentowana przez: 

1. ...................................... - .......................................... 

2. ...................................... – .......................................... 

3. ...................................... - .......................................... 

4. ...................................... - .......................................... 

II. Strona przekazująca – Wykonawca: ........................................................................., 

reprezentowany przez:

1. ...................................... - .......................................... 

2. ...................................... – ..........................................

III.Uwagi: ....................................................................................................................

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

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Strona przekazująca:                                         Strona odbierająca: 

1. .......................................                           1. .............................................. 

2. .......................................                           2. ..............................................

3. .......................................                           3. ..............................................

 



Załącznik nr 4 do umowy nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018 z dnia ........................ 2018 roku 

Protokół z dnia ..................... 

odbioru przedmiotu umowy nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018 

z dnia ........................ 2018 roku

na opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów) 

znajdujących się na działkach o nr ewidecyjnych  235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr

4 przy ul. Łukasiewicza w Płocku

Komisja w składzie: 

I. Zamawiający:  Gmina  –  Miasto  Płock  z  siedzibą  Stary  Rynek  1,  09  –  400  Płock,

reprezentowana przez: 

1. ................................................. - .......................................... 

2. ................................................. – .......................................... 

3. ................................................ - .......................................... 

4. ................................................ - ........................................... 

II. Wykonawca: ..........................................................................................................., 

reprezentowany przez:

1. ................................................ - .......................................... 

2. ................................................ – ..........................................

III. Komisja  stwierdza,  iż  na  podstawie  umowy  nr …………/WKŚ.I.ZZ/Z/......./2018  z

dnia ........................ 2018 roku i niniejszego protokołu dokonano odbioru przedmiotu w/w

umowy na opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej (drzew i krzewów) znajdujących się na

działkach o nr ewidecyjnych nr 235/1, 235/2 i 235/3 w obrębie nr 4 przy ul. Łukasiewicza w

Płocku.

IV.Uwagi: .....................................................................................................................

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

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Członkowie:

Przedstawiciele Wykonawcy:                               Przedstawiciele Zamawiającego: 

1. .......................................                           1. .............................................. 

2. .......................................                           2. ..............................................

3. .......................................                           3. ..............................................


