Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Polanów

GNR.IV.6131.43.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE (III) nr 3/GNR/19
na realizację zadania pn.
„Sprzedaż „na pniu” 8 szt. drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy
Polanów:
- 1 szt. drzew gatunku świerk pospolity; 7 szt. gatunku topola kanadyjska - rosnących na działce
nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz, uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi”

Z-CA BURMISTRZA
/-/ Piotr Górniak

Polanów, dnia 11.03.2019 r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak Sprawy: GNR.IV.6131.43.2018;
Gmina Polanów zaprasza do składania ofert na sprzedaż „na pniu” 8 szt. drzew rosnących na
nieruchomościach stanowiących własność gminy Polanów:
- 1 szt. drzew gatunku świerk pospolity; 7 szt. gatunku topola kanadyjska - rosnących na działce
nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz, uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi
I. Zamawiający
Nazwa :
Gmina Polanów
REGON:
330920660
NIP:
499-04-65-414
Miejscowość Adres:
Polanów, ul. Wolności 4
Strona internetowa:
https://bip.polanow.pl
Tel./fax.:
(94) 318-83-29 / (94) 318-83-87
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów.
znak postępowania: GNR.IV.6131.43.2018
II. Tryb udzielania zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone zapytanie
ofertowe
1. Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na
kwotę poniżej 30.000,00 euro. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokona wyboru
Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt. 8 w/w ustawy w trybie
zapytania ofertowego.
2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
a) strona internetowa Zamawiającego - www.bip.polanow.pl
b) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Sprzedającego , tj.
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 8 szt. drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących
własność gminy Polanów – działka nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz:
- 1 szt. drzew gatunku świerk pospolity; 7 szt. gatunku topola kanadyjska - rosnących na działce
nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz, uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi.
Zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dla drzew objętych zamówieniem
Sprzedający uzyskał decyzję Starosty Koszalińskiego zezwalającą na usunięcie drzew.
1. Kupujący wytnie i uprzątnie w/w drzewo na własny koszt na równi z powierzchnią terenu
i odbierze własnym transportem (wraz z załadunkiem) z miejsca pozyskania, ponadto
uprzątnie teren po wycince z drewna, trocin, zrębków, gałęzi oraz innych odpadów
powstałych podczas realizacji usługi.
2. W czasie wykonywania prac wycinkowo-porządkowych Kupujący ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo na wskazanych działkach oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w wyniku realizacji zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2019 roku

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Polanów

GNR.IV.6131.43.2018

VI. Istotne warunki zamówienia:
1. Kupujący musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu
prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zatwierdzającego
nazwisko imię osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że składający
ofertę jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
3. Zamawiający informuje, że w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oferta
zostanie odrzucona.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium - najwyższa cena brutto
za oferowane do sprzedaży drzew gatunku świerk pospolity oraz żywotnik zachodni wraz
z uporządkowaniem terenu po w/w drzewach.
VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Kupującymi
1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Kupującymi.
2. W celu uzyskania bliższych informacji oraz druku oferty do zapytania należy zgłosić się do:
Justyna Plucińska ,tel. 94 3480783, e-mail j.plucinska@polanow.eu
3. O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z podaniem
Kupującego, który uzyskał zamówienie oraz na stronie internetowej .
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
unieważnienia.
VIII. Sposób obliczenia ceny, opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Kupujący może złożyć jedną ofertę.
3. Kupujący przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na
sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzewa oferowanym do sprzedaży do zapytania
ofertowego oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty w tym ustalenia ceny.
4. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.
5. Przy ustalaniu ceny zakupu drzewa należy uwzględnić:
a) Zapewnienie przestrzegania, w miejscu uprzątania drzewa, zasad BHP oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego, mienia i osób znajdujących się w pobliżu,
b) Uprzątnięcie wywrotu drzewa oraz uprzątnięcie terenu z drewna, trocin, zrębków,
gałęzi oraz innych odpadów powstałych podczas realizacji usługi,
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c) Wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej (wg załączonego wzoru).W ofercie
należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto winna być określona
cyframi.
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Polanowie, ul. Wolności 4
w zamkniętej/zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
- nazwa i adres Zamawiającego,
- nazwa i adres oferenta (Kupującego),
- adnotacja: "Zapytanie ofertowe (III) nr 3/GNR/19 - Sprzedaż „na pniu” 8 szt. drzew
rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy Polanów, działka nr 75/1
obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz - nie otwierać przed dniem 19 marca 2019 r. do godz.
14-tej".
IX. Miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia: 19.03.2019 r. do godziny: 14:00.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów sekretariat,
pokój nr 5.
3. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio do
Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za pośrednictwem
kuriera w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta - nie otwierać do dnia
19.03.2019 r. do godziny: 14:00 z uwzględnieniem zapisów rozdziału VIII pkt. 7 niniejszego
zapytania ofertowego. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone kurierem będą
zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 19.03.2019
r. do godziny: 14:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
X. Załączniki do zapytania ofertowego
1)
2)
3)
4)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że składający ofertę jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(pieczęć/dane Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Dotyczy zapytania ofertowego: sprzedaż „na pniu” 8 szt. drzew rosnących na
nieruchomościach stanowiących własność gminy Polanów:
- 1 szt. drzew gatunku świerk pospolity; 7 szt. gatunku topola kanadyjska - rosnących na działce
nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz, uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi”

Oferuję zakup drzew "na pniu" rosnących na nieruchomościach stanowiących własność
gminy Polanów:
Tabela 1: działka nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj drzewa, obwód [cm]
Świerk pospolity, obwód 220
Topola kanadyjska, obwód 233
Topola kanadyjska, obwód 248
Topola kanadyjska, obwód 47
Topola kanadyjska, obwód 59
Topola kanadyjska, obwód 57
Topola kanadyjska, obwód 62
Topola kanadyjska, obwód 49

Ilość

Jedn.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Cena
jednostkowa
brutto [zł]

1
1
1
1
1
1
1
1

Łącznie wartość netto: ...........................................................................zł
Stawka VAT: ……%
Kwota podatku VAT: .....................zł (słownie: ..................................................................)
Łącznie wartość brutto: .........................................................................zł
(słownie brutto:..........................................................................................................................)
(po uwzględnieniu kosztów związanych z usunięciem i uporządkowaniem terenu)
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1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami w ogłoszeniu, warunkami umowy
i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się, w przypadku uzyskania zamówienia do zawarcia umowy w terminie do 7
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(data)

(podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(pieczęć/dane Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na sprzedaż „na pniu” 8 szt. drzew
rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy Polanów – działka nr 75/1, obręb
ewidencyjny Nowy Żelibórz.

Oświadczam, ze spełniam niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wycinki oraz do kierowania pracami przy wycince i uprzątaniu
terenu w zamówieniu.
2) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej pozyskanie i zakup
drewna.

(data)

(podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA nr ............/GNR/19
zawarta w dniu ...................................... w Polanowie pomiędzy:
Sprzedającym : Gminą Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów ,
REGON 330920660, NIP 499-04-65-414, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Lipskiego – Burmistrza
Polanowa
a Kupującym :
.....................................................................................................................................................
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawarto umowę następującej treści:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drzew ,,na pniu” w ilości 8 szt. rosnących na

nieruchomościach stanowiących własność gminy Polanów:
- 1 szt. drzew gatunku świerk pospolity; 7 szt. gatunku topola kanadyjska - rosnących na działce
nr 75/1 obręb ewidencyjny Nowy Żelibórz, uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi.

§2
Strony zawierają umowę sprzedaży rzeczy opisanej w § 1 w wyniku zapytania ofertowego,
ogłoszonego przez Gminę Polanów w dniu ........................................................
§3
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny nabycia w kwocie brutto:
……….................……. zł, słownie:
………………………………………………………………………………. zł
2. Wszelkie koszty transakcji wynikające z zawarcia niniejszej umowy, w tym podatek od
czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący.
3. Kupujący jest zobowiązany uiścić kwotę określoną w § 3. 1 w terminie......................................
na konto Sprzedającego nr: 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037
§4
Kupujący oświadcza, że stan i jakość przedmiotu umowy jest mu znany oraz, że nie zgłasza co do
niego żadnych zastrzeżeń.
§5
1. Kupujący po uiszczeniu zapłaty w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy
w terminie 14 dni we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru zakupionego
drewna oraz uporządkuje teren po w/w drzewie.
2. Kupujący zobowiązuje się do potwierdzenia odbioru i uporządkowania terenu będącego
przedmiotem umowy.
§6
W razie odstąpienia od niniejszej umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę
umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 .
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§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
w drodze podpisanego przez strony aneksu.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
§8
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Sprzedawcy oraz
jeden dla Kupującego.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

