Przetarg na sprzedaż drzew
I.

Przedmiot i zakres zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem sprzedaży jest drzewo na pniu wraz z wycinką z działki nr 683/32
w miejscowości Uhnin oraz sprzedaż drewna pozyskanego staraniem Gminywykaz drzew stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Kupujący jest zobowiązany do pozyskania drewna i uporządkowania terenu we
własnym zakresie i na własny koszt, w przypadku zakupu drzewa na pniu wraz z
wycinką, a w przypadku zakupu drewna pozyskanego staraniem Gminy do jego odbioru i
transportu na swój koszt.
3. Sprzedający odstępuje od konieczności wniesienia wadium
4. Cena wywoławcza drzew według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego wynosi:
Grupa drzew A

-

121,52 zł brutto

Grupa drzew B

-

161,87 zł brutto

Grupa drzewC

-

153,50 zł brutto

Drewno pozyskane
kosztem Gminy
- 332,00 zł brutto
5. W czasie wykonywania prac wycinkowo - porządkowych Kupujący ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wskazanej działce oraz bezpieczeństwo
mchu drogowego.
II.

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 20.12.2017

III.

Kryterium oceny :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium najwyższej
ceny brutto za oferowane do sprzedaży drewno oddzielnie dla każdej z grup drzew.

IV.

Sposób przygotowania oferty.

1)
2)
3)

V.

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy umieścić
w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres
Sprzedawcy, nazwa i adres Oferenta oraz powinna być oznaczona napisem „Oferta sprzedaż drzewa - nie otwierać przed 18.04.2017 do godz. 10:00
Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie SPRZEDAWCY -Urząd Gminy Dębowa Kłoda , Dębowa
Kłoda 116A, w sekretariacie do dnia 18.04.2017 do godz. 9.30
VI.

Informacje dodatkowe:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPRZEDAWCY - Urząd Gminy Dębowa Kłoda, w
pokoju nr 19, w dniu 18.04.2017 o godz. 10.00
2. W sprawach formalno-prawnych uprawnionym do kontaktów z kupującym jest Pan
Kamil Deryło pracownik Urzędu Gminy w Dębowej kłodzie, teł. 83 355 70 10, wt - pt w
godzinach od 7oo 1500, pon. w godzinach od 800 - 1600.

3. Środki odwoławcze kupującym nie przysługują.
4. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębowa
Kłoda.
5. Wybrany kupujący zostanie powiadomiony przez sprzedawcę listem poleconym na adres
wskazany w jego ofercie, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.
6. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez kupującego
zawiadomienia o wyborze jego oferty.
7. W przypadku gdy kupujący, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
SPRZEDAWCA wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
8. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zakupione
drzewa.
9. Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na
fakturze.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania,
którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

Załącznik nr 1
Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży

Obwód (cm)

1

Gatunek
drzewa
Topola

4

Topola

135

5

Topola

135

7

Topola

165

8

Topola

115

9

Topola

100

11

Brzoza

95

12

Brzoza

85

13

Topola

105

14

Topola

140

16

Topola

70

Grupa C
(drzewo z dz. nr
683/32)

Grupa B
(drzewo z dz. nr
683/32)

Grupa A
(drzewo z
dz. nr
683/32)

Nr drzew

Drewno pozyskane kosztem Gminy

Różne

Ilość drzewa
w m3

98
2,47 m 3

3,29 m 3

3,12 m 3

4,5 m 3

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy
OFERTA CENOWA NA:

Zakup drewna :

|

Grupa drzew A
Grupa drzew B
Grupa drzew C
| Drewno pozyskane kosztem gminy

X— zaznaczyć której grupy drzew dotyczy złożona oferta

STRONA ZAMAWIAJĄCA:
Urząd Gminy Dębowa Kłoda
Dębowa Kłoda 116A
21-211 Dębowa Kłoda
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy:
Dokładny adres:
Telefon:
Nazwisko osoby do kontaktu
1. Wartość drewna ustala się w następującej cenie:
Grupa drzew A - Wartość brutto

zł (słownie:

)

Grupa drzew B - Wartość brutto

zł (słownie:

)

Grupa drzew C - Wartość brutto

zł (słownie:

)

Drewno pozyskane kosztem gminy - Wartość brutto
(słownie:

zł

)

2. Deklarujemy odebranie zakupionego drewna w terminie do 14 dni od zapłaty za fakturę.
3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 7 dni od daty podpisania umowy i wystawienia faktury.
4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do ścięcia i uprzątnięcia terenu po
wycince a przypadku drewna pozyskanego kosztem gminy do odbioru i przewiezienia drewna
na swój koszt.
( podpis wykonawcy)

(miejscowość i data)

