Kowalewo Pom., dn. 05.07.2010 r.
OŚRiEG 341-6/10

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Ogłasza
przetarg nieograniczony
na sprzedaż 17 drzew gatunku wierzba krucha na pniu, rosnących
w pasie drogowym nr geod. działki 266 w m. Podborek, obręb
Frydrychowo oraz 3 drzew gatunku wierzba krucha na pniu,
rosnących w pasie drogowym nr geod. działki 84 w m. Borek, obręb
Napole
1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:
Sprzedaż drzew na pniu, tj.17 drzew gatunku wierzba krucha na pniu, rosnących
w pasie drogowym nr geod. działki 266 w m. Podborek, obręb Frydrychowo oraz
3 drzew gatunku wierzba krucha na pniu, rosnących w pasie drogowym nr geod.
działki 84 w m. Borek, obręb Napole (obwody i wysokości drzew w załączniku nr 1)
2. Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy do 31.07.2010 r.
3. Osobą upoważnioną ze strony sprzedającego do kontaktu z oferentami jest
Pani mgr Edyta Jasińska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji
Gospodarczej, tel. 056 684-11-30, wew. 38.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do odbioru w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pom., Pl. Wolności 3, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
4. W postępowaniu mogą brać udział kupujący, którzy do wykonania określonych prac
i czynności posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
ekonomiczny i techniczny zapewniający wykonanie prac, bądź kupujący posiadający
podwykonawców spełniających te warunki.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najwyższa cena za kupno drzew na pniu.
Cena wywoławcza wszystkich drzew wynosi 3.763,51 zł brutto.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej 37,63 zł brutto.
Oferty opiewające na cenę niższą, bądź równą cenie wywoławczej drzewa podanej w ogłoszeniu,
zostaną uznane za nieważne - jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2010 r. godz. 900
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. ul. Plac Wolności 1.
Koperta winna być oznaczona „Oferta - zakup drzew ( wierzb ) na pniu, w pasie drogowym
nr geod. 266 w m. Podborek, obręb Frydrychowo nr geod. działki 84 w m. Borek,
obręb Napole) ”.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2010 r. o godz. 9 30 w budynku Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., Pl. Wolności 3, pokój nr 2.
8. Termin związania ofertą – 3 dni.
9. Wadium: nie przewiduje się.
10. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z up Burmistrza
/-/ mgr Barbara Stosio
Zastepca Burmistrza
E.J

OŚRiEG341-6 /10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Nazwa oraz adres ogłaszającego przetarg:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684-10-24, fax: (56) 684-10-71
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 700- 1500
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Edyta Jasińska – Kierownik Referat Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom., Pl.
Wolności 3, pokój nr 3, tel. (056) 684-11-30 wew. 38
2. Tryb udzielenia przetargu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Charakterystyka przedmiotu przetargu:
1. Sprzedaż 17 drzew gatunku wierzba krucha na pniu, rosnących w pasie drogowym nr
geod. działki 266 w m. Podborek, obręb Frydrychowo oraz 3 drzew gatunku wierzba
krucha na pniu, rosnących w pasie drogowym nr geod. działki 84 w m. Borek, obręb
Napole ( obwody i wysokości drzew w załączniku nr 1 )

2. Zakres prac obejmuje:
- wycinkę 20 szt. wierzby kruchej ( obwody i wysokości drzew w załączniku nr 1 ).
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed zniszczeniem
pobliskich sąsiedztw oraz ogrodzeń, budynków, itp., a w przypadku wystąpienia ewentualnych
zniszczeń szkodę pokrywa Kupujący;
- oznakowanie i zabezpieczenie przejezdności na drodze gminnej;
- uprzątnięcie terenu z pozostałości po wycince;
- frezowanie pni na głębokości min. 10 cm, poniżej nominalnej wysokości nawierzchni pobocza.
3) Drewno uzyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Kupującego.
4. Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy do 31 lipca 2010 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
W niniejszym przetargu mogą ubiegać się kupujący, którzy do wykonania określonych prac
i czynności posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny
i techniczny zapewniający wykonanie prac, bądź kupujący posiadający podwykonawców
spełniających te warunki.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć kupujący w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego - zał. nr 2,
7. Wymagania dotyczące wadium: nie przewiduje się.

-28. Termin związania ofertą: 5 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej zamkniętej
kopercie w siedzibie sprzedającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
Oferta winna być oznaczona: „Oferta - zakup drzew ( wierzb ) na pniu, w pasie drogowym nr
geod. 266 w m. Podborek, obręb Frydrychowo oraz nr geod. działki 84 w m.
Borek, obręb Napole )”. – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do 14.07.2010 r. godz.
930”.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pom., Pl. Wolności 1, w terminie do 14.07.2010 r. godz. 900
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2010 r. o godz. 930 w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pom., Pl. Wolności 3, pokój nr 2.
11. Kryteria i sposób oceny ofert :
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najwyższa cena za kupno drzewa na pniu.
Cena wywoławcza wynosi 3.763,51 zł brutto.
Minimalne postąpienie wynosi 1% tj. 37,63 zł brutto.
Oferty opiewające na cenę niższą, bądź równą cenie wywoławczej drzewa podanej w ogłoszeniu,
zostaną uznane za nieważne - jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie przewiduje się
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
14. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
15. Załączniki do specyfikacji:
1) Formularz ofertowy
2) Projekt umowy
Specyfikację zatwierdził:
Z up Burmistrza
/-/ mgr Barbara Stosio
Zastepca Burmistrza

Sporządziła: E. Jasińska
Akceptował: B. Stosio
Kowalewo Pom., dn. 05.07.2010 r.

Załącznik Nr 1
obwody i wysokości drzew do przetargu nieograniczonego na sprzedaż 17 drzew gatunku wierzba
krucha na pniu, rosnących w pasie drogowym nr geod. działki 266 w m. Podborek, obręb
Frydrychowo
oraz 3 drzew gatunku wierzba krucha na pniu, rosnących w pasie
drogowym nr geod. działki 84 w m. Borek, obręb Napole

Lp

Gatunek/ działka

Obwód/ cm

Wysokość/ m

Cena brutto

1

Wierzba krucha /266

340

9

306,71 zł

2

Wierzba krucha /266

320

9

275,25 zł

3

Wierzba krucha /266

350

8

368,88 zł

4

Wierzba krucha /266

350

9

325,99 zł

5

Wierzba krucha /266

260

9

178,63 zł

6

Wierzba krucha /266

300

8,5

222,82 zł

7

Wierzba krucha /266

310

9

252,78 zł

8

Wierzba krucha /266

220

6

85,38 zł

9

Wierzba krucha /266

350

9,5

341,54 zł

10

Wierzba krucha /266

235

7

110,10 zł

11

Wierzba krucha /266

170

10

82,39 zł

12

Wierzba krucha /266

185

8,5

82,76 zł

13

Wierzba krucha /266

290

2,2

54,30 zł

14

Wierzba krucha /266

250

8

149,80 zł

15

Wierzba krucha /266

320

10

303,34 zł

16

Wierzba krucha /266

160

1,7

12,73 zł

17

Wierzba krucha /266

240

10

169,80 zł

18

Wierzba krucha /84

320

9

273,01 zł

19

Wierzba krucha /84

240

6,5

109,35 zł

20

Wierzba krucha /84

350

1,60

57,95 zł

Razem
E.J.

3.763,51zł

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 17 DRZEW GATUNKU
WIERZBA KRUCHA NA PNIU, ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM NR GEOD.
DZIAŁKI 266 W M. PODBOREK, OBRĘB FRYDRYCHOWO ORAZ 3 DRZEW
GATUNKU WIERZBA KRUCHA NA PNIU, ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM
NR GEOD. DZIAŁKI 84 W M. BOREK, OBRĘB NAPOLE

Kupujący (Oferent):
Nazwa firmy lub osoby fizycznej i adres:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Numer telefonu/faxu: .......................................................................................
NIP: ......................................
Regon: ......................................

Oferujemy zakup drzewa objętego przetargiem za cenę:
........................................ zł brutto
(słownie ...........................................................................................................zł brutto).

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu
przetargu.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy akceptuję
i zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zobowiązuję się do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, przed rozpoczęciem
wycinki drzewa.
6. Oświadczam, że nie przystąpię do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty.
7. Oświadczam, że do wykonania określonych prac i czynności posiadam niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający wykonanie prac.
8. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) zakres .......................................................................................................................................................
nazwa i adres podwykonawcy: .................................................................................................................
reprezentowaną przez: ..............................................................................................................................
.......................................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3
(projekt)

Umowa Nr OŚRiEG...................
Zawarta w dniu …...........................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo
Pom. - Andrzeja Grabowskiego działającego za pomocą Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom. zwaną dalej „Sprzedającym”,
a ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
reprezentowanym przez ......................................................., zwanym dalej „Kupującym”.
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący zakupi 17 drzew gatunku wierzba krucha na pniu,
rosnących w pasie drogowym nr geod. działki 266 w m. Podborek, obręb Frydrychowo
oraz 3 drzew gatunku wierzba krucha na pniu, rosnących w pasie drogowym nr geod.
działki 84 w m. Borek, obręb Napole ( obwody i wysokości drzew w załączniku nr

1 ) zgodnie z wydaną decyzją ze Starostwa Golubsko-Dobrzyńskiego znak RiOŚ.6131-17/MQ/102., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Kupujący pozyska drzewo w wyniku wycinki dokonanej we własnym zakresie i na własny koszt.
§2
Do obowiązków Kupującego należy:
1) wycinka 20 szt. wierzb kruchych, wyszczególnionych w załączniku nr 1;
2) zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed zniszczeniem
pobliskich sąsiedztw oraz ogrodzeń, budynków, itp., a w przypadku wystąpienia ewentualnych
zniszczeń szkodę pokrywa Kupujący;
3) oznakowanie i zabezpieczenie przejezdności na drodze gminnej;
4) uprzątnięcie terenu z pozostałości po wycince;
5) frezowanie pnia na głębokości min. 10 cm, poniżej nominalnej wysokości nawierzchni pobocza.
§3
Termin wykonania umowy do 31.07.2010 r.
§4
1. Strony ustalają, że Kupujący zapłaci Sprzedającemu, za pozyskane drzewo cenę brutto
w wysokości ….... zł (słownie ).
2. Kupujący określoną w ofercie cenę wpłaci na rachunek bankowy w BS Kowalewo Pom.
nr 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przed
przystąpieniem do wycinki.
§5
1. O planowanym terminie wycinki, należy powiadomić tut. Urząd na 3 dni przed przystąpieniem
do wykonywania prac.
2. Odbiór prac nastąpi w formie protokołu odbioru sporządzonego w dniu usunięcia drzew, bądź
dnia następnego po dokonaniu wycinki przez Kupującego.

-2§6
1. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa w związku
z realizacją umowy i obowiązków Kupującego, zawartych w § 1 i § 2.
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich
zgodnie z przepisami bhp.
§7
1. Za nieterminowe uiszczenie należności, zostaną naliczone odsetki ustawowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości wykonania umowy,
a w szczególności nie uporządkowania terenu wycinki, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia
w ciągu 7 dni.
3. W przypadku nie uporządkowania terenu wycinki w terminie 7 dni, Sprzedający na koszt
Kupującego uporządkuje teren wycinki drzewa.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks Cywilny.
§9
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi.
§ 10
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą
obydwu Stron.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

