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Instrukcja dla oferentów. 
 

 

Urząd Gminy Jeleniewo 
16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 
tel. 87 568 22 30       Fax: 87 568 22 30 

nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl 

 

zaprasza do złożenia ofert dotyczących zapytania ofertowego ozn. nr sprawy 

RGZ.6131.20.2018 na: 
 

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2018 r. 

z nieruchomości stanowiących własność gm. Jeleniewo. 
 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego. 

1. Pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 177 obręb Leszczewo, gm. Jeleniewo: 

 1 sztuka klonu zwyczajnego,  sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej objętości                  

około 1,9 m3.  

 

2. Działka nr geod. 268 obręb Jeleniewo, gm. Jeleniewo: 

 7 sztuk klonów zwyczajnych  – sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej objętości     

około 3,59 m3    

3. Działka nr geod. 177 obręb Prudziszki, gm. Jeleniewo: 

 9 sztuk drzew, w tym 3 sztuki klonów zwyczajnych, 3 sztuki jesionów wyniosłych, 1 lipa 

drobnolistna, 2 sztuki topoli kanadyjskich, sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej 

objętości około 16,73 m3.  

4. Działka nr geod. 26/5 obręb Malesowizna, gm. Jeleniewo: 

 9 sztuk jesionów wyniosłych, sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej objętości                  

około 3,28 m3 

  Łącznie - sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej objętości około 25,5 m3 

    

 

 
Oferta cała / wariantowa:  Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

                
Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 marca 2018 r. (włącznie) 

 

 
Termin związania ofertą.  
 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
spełniania tych warunków. 
 

O zakup mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne, którzy: 

 Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  

i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 Ocena spełnienia powyższych warunków polegać będzie na sprawdzeniu czy złożono komplet 

wymaganych dokumentów, które spełniają warunki zawarte w instrukcji. 

 
 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Oferta musi zawierać: 
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 Formularz oferty 

 Podpisany wzór umowy 

 

 

 

Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia stanu 

faktycznego lub wyjaśnienia treści „Instrukcji dla oferentów” nie później niż 3 dni przed otwarciem 

ofert. 

2. Przed upływem terminu składania ofert Sprzedający może zmodyfikować treść „Instrukcji dla 

oferentów” Dokonanie modyfikacji w formie uzupełnienia Sprzedający przekaże wszystkim 

oferentom i stanie się ono integralną częścią „Instrukcji dla oferentów”. 

3. Oferent składając ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena wykupu. 

-  Sprzedający wyznaczył minimalną cenę wykupu na:  

68,00 zł netto za 1 m3 + podatek VAT 23%. 
4. Oferta winna być sporządzona w języku  polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

6. Oferta powinna być oznakowana w sposób następujący: oferta na „sprzedaż drzew na pniu 

przeznaczonych do wyrębu w 2018 r. z nieruchomości stanowiących własność gm. Jeleniewo.”. 

 

  

Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów  

i rabatów, takie jak: 

 utrzymanie bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew, 

 oznakowanie robót znakami drogowymi (w uzgodnieniu ze Sprzedającym) 

 wycinka drzew przy istniejącym utrudnieniach 

 odwiezienie drewna 

 sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach z pasa drogowego  

i przyległego terenu 

 organizacja robót  

 inne 

 
 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  
 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Sprzedający może żądać udzielenia przez oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

2. W  odniesieniu  do  oferentów,  którzy  spełnili  postawione  warunki  komisja dokona oceny ofert, 

na podstawie następujących kryteriów:  najwyższa cena brutto. 

3. Sprzedający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta cenowa będzie korzystniejsza  

i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.  

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych albo  przeprowadzona 

zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu 

przez Komisję wyników przetargu. 

5. Sprzedający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów.                         

Wybranemu oferentowi sprzedający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
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Umowa   
 

1. W przypadku wyboru oferty Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni licząc 

od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty. 

2. Płatność za zakupione drewno oferent winien zrealizować w ciągu 14 dni od dnia odbioru  

wyciętych drzew (obmiaru drewna). 

3. Obmiar nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości od odbioru drewna. 
 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 700 do 1500 

pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 15. 
 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:  Anna Truchan. 

Telefon:  (87) 568 30 22        Fax:  (87) 568 30 22     email:  nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 2 – sekretariat w terminie do dnia 

09.03.2018 r. do godz. 1100 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie sprzedającego w pok. 12 –  sala konferencyjna  

w dniu 09.03.2018 r.  o godz. 1105. 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki: 

1. nr 1 - wzór oferty 

2. nr 2 - wzór umowy 
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