WÓJT GMINY TŁUCHOWO
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu
1. Nazwa i siedziba sprzedającego
GMINA TŁUCHOWO
ul sierpecka 20
87-605 Tłuchowo
tel. 54 2876260 fax 54 2876204
e-mail: ugtluchowo@pro.onet.pl
2. Termin i miejsce składania ofert
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia :
15 kwietnia 2020r. do godz. 1000 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Tłuchowo,
ul Sierpecka 20, pok. Nr 106 (Sekretariat) złożyć ofertę na całość przedmiotu
przetargu w zamkniętej kopercie z napisem „wycinka drzew” (wzór oferty w
załączeniu).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 1030 w sali
01 Urzędu Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. W ramach ceny oferent
dokonuje wycinki drzew, ich usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiot przetargu i jego dane
Wykaz
drzew do sprzedaży z nieruchomości – działki nr 174 – droga gminna Nr
170941C Tłuchowo ul. Zastodólna w km 0+840 – 0+878 w miejscowości Tłuchowo,
ul. Zastodólna stanowiących własność Gminy Tłuchowo.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Nr
Obwód pnia
drzewa mierzony na wys. 130
cm
topola kanadyjska
1
148 cm
topola kanadyjska
2
245 cm
topola kanadyjska
3
138 cm
topola kanadyjska
4
232 cm
topola kanadyjska
5
232 cm
topola kanadyjska
6
248 cm
topola kanadyjska
7
223 cm
RAZEM
Gatunek drzewa

Miąższość m3

1,14
4,95
0,98
4,62
4,93
5,44
4,26
26,32

Drzewa można oglądać codziennie w godz. 800 – 1400 (w dni pracy Urzędu Gminy
Tłuchowo).
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami : Jan Koszytkowski – pracownik Urzędu

Gminy Tłuchowo, pokój nr 108, tel. 54/2876260 wew. 14, 530419059.
4. Informacja dla oferentów :
1) Drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone numerami od 1 do 7
farbą,
2) Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest sztuka.
3) Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w
terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.
4) Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie
polegającej na sprawdzeniu jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży na pniu.
5) Z chwilą przekazania terenu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili
ponownego przekazania terenu Sprzedającemu.
6) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych
kontraktem z chwilą podpisania umowy przez Strony.
7) Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem, pod rygorem
konieczności karczowania pnia.
8) Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.
9) Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji
umowy.
10) Oferty należy składać na wykonanie całości zadania (wzór w załączeniu)
11) Przetarg może się odbyć i jest ważny, jeżeli zostanie złożona do niego co
najmniej jedna oferta z ceną równą lub wyższą od dokonanej wyceny.
12) Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy
kupna-sprzedaży drzew.
13) Oferent, który wygra przetarg, jest zobowiązany do wpłaty zaoferowanej
ceny na konto Gminy Tłuchowo nr 30954200082005050038250004 na podstawie
zawartej umowy.
5. Regulamin przeprowadzenia przetargu, zawierający wszystkie niezbędne dla uczestników
informacje, dostępny jest w siedzibie sprzedającego oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem .http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl w zakładce „Aktualności Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia”

Załączniki do pobrania :
1. Wzór oferty
2.Wzór umowy

…………………………… dnia ……………………………..

OFERTA

Gmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym na : sprzedaż drzew „na pniu” my niżej
podpisani
Nazwa i adres oferenta :
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…..
Nr telefonu : ……………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………..
Nr konta bankowego : …………………………………………………………………………..
1. Składamy ofertę zgodnie z instrukcją dla oferentów.
2. Oferujemy zakup drzew „na pniu” objętych ogłoszeniem za następującą cenę

Lp.
1
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3
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Nr
Miąższość
m3
Gatunek drzewa drzewa
topola kanadyjska
topola kanadyjska
topola kanadyjska
topola kanadyjska
topola kanadyjska
topola kanadyjska
topola kanadyjska
RAZEM :

1
2
3
4
5
6
7

Ilość
w szt.

1,14
4,95
0,98
4,62
4,93
5,44
4,26

1
1
1
1
1
1
1

26,32

7

Cena za jedną
sztukę netto
w zł

Podatek
VAT 23%

Wartość
brutto w zł

Ogółem wartość netto ……………………………………………… zł,
(słownie: …………………………………………………….…………………………………)

Ogółem podatek VAT 23% …………………………………zł,
(słownie : ….…………………………………………………………………………………..)
Ogółem wartość brutto : ………………………………………… zł,
(słownie : ..……………………………………………………………………………………..)

...…………….………… dnia ……………………………………..

…………………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

UMOWA NR ORG. 6131.1.2020
zawarta w dniu ……………….. 2020 roku w Urzędzie Gminy Tłuchowo pomiędzy Gminą
Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Tłuchowo - Pana Krzysztofa Dąbkowskiego, zwaną w treści umowy Sprzedającym
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marty Chyczewskiej
a
………………………………………………………………. REGON ………………………,
NIP : ……………………………………………………………reprezentowanym przez :
1. …………………………………………

- ……………………………………………

zwanym w treści umowy Kupującym, została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drzewa „na pniu” rosnące w pasie drogi gminnej
nr 170941C Tłuchowo ul. Zastodólna w km 0+840 – 0+878 - działka nr 174 w miejscowości
Tłuchowo, ul. Zastodólna stanowiących własność Gminy Tłuchowo.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę brutto w wysokości : …………………….. zł,
słownie : ……………………………………………………………………..………………....
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………. w przetargu nieograniczonym pisemnym
na sprzedaż drzew „na pniu” przeprowadzonym w dniu 15 kwietnia 2020r.
§2
Zapłata ceny nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Sprzedającego na konto Gminy Tłuchowo w BS Lipno O/Tłuchowo Nr
30954200082005050038250004

§3
Kupujący zobowiązuje się do :
1. Uczestniczenia w protokólarnym przekazaniu terenu wycinki drzew, który nastąpi
niezwłocznie po udokumentowaniu wpłaty należności za zakupione drzewa.
2. Wycięcia drzew na poziomie gruntu, usunięcia drzew, uporządkowanie terenu po
wyciętych drzewach.
3. Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie
ich zgodnie z przepisami bhp.
§4
Termin wykonania umowy ustala się do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje
Kupujący, dwa egzemplarze Sprzedający.
Sprzedający :

Kupujący :

