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

nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl 

 

RGZ.6131.20.2018 

Zapytanie  ofertowe 
 

Wójt Gminy Jeleniewo zaprasza do złożenia ofert na: 
 

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

z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo. 
 

 

1. Określenie sposobu uzyskania Instrukcji dla oferenta: 

Sprzedawca wprowadza: 

 „Instrukcję dla oferentów” dotyczącą zapytania ofertowego, którą można uzyskać na 

stronie internetowej bip-jeleniewo  oraz w siedzibie Zamawiającego w godz. 730 – 15 30 , 

 wzór formularza ofertowego na którym należy złożyć ofertę, 

 wzór umowy 

 

2. Miejsce i termin składania ofert: 

 ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo 

(sekretariat) w terminie do dnia 09 marca 2018 roku do godz. 11 00, 

 otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  09.03.2018 r. o godz.11 05   

 

3. Opis przedmiotu sprzedaży. 
 

1/ Pas drogowy drogi gminnej nr geod. 174 obręb Leszczewo, gm. Jeleniewo: 

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

około 1,9 m3 , 

 

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

           - 9 sztuk jesionów wyniosłych – sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej objętości 3,28 m3 , 

                
3/ Działka nr geod. 174 obręb Prudziszki, gm. Jeleniewo:  

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

  lipy drobnolistnej, 2 sztuki topoli kanadyjskich - sprzedaż drzew „na pniu”, o szacunkowej  

  objętości 16,73 m3 , 

 

 4/ Działka nr geod. 268 obręb Jeleniewo, gm. Jeleniewo:  

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

  objętości 3,59 m3 

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

 

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

 

4. Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium 

 

5. Cena – Sprzedający wyznaczył minimalną cenę wykupu na: 

     -  68,00 zł za 1 m3 + podatek Vat 23% 

 

6.  Kryteria oceny ofert – najwyższa cena brutto 
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7.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

 oferent składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena wykupu, 

 oferent może złożyć ofertę tylko w  całości  

 oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 

komputerze lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, 

 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert, 

 oferta powinna być oznakowana w sposób następujący: oferta na „sprzedaż drzew na 

pniu przeznaczonych do wyrębu w 2018 roku z nieruchomości stanowiących własność 

gm. Jeleniewo”. 

 

8. Oferta powinna zawierać: 

                

           - formularz ofertowy, 

           - podpisany wzór umowy. 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawdo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania    

    przyczyn. 

 

10. Komisja przetargowa: 

- odrzucić ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

- odrzucić ofertę jeżeli nie zawiera danych wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową 

ofertę, 

- zawiadomić niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty. 

 

11. Termin zawarcia umowy – W przypadku wyboru oferty Oferent zobowiązany jest do zawarcia 

umowy w terminie 3 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty. 

 

 

 

 

         Wójt Gminy Jeleniewo 

          Kazimierz Urynowicz 

 

 

 

 

 

         

 

 
         


