Ruda-Huta, dnia 25 marca 2019r.
RŚG.II.6131.1.1.2019

Wójt Gminy Ruda-Huta
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna opałowego na pniu

1.

Opis przedmiotu przetargu: „Sprzedaż drewna opałowego na pniu w miejscowości Hniszów,
działka o nr ewid. 128 stanowiąca pas drogi gminnej Nr 115736L”.

Lp.

Gatunek drzewa

Ilość

Obwód pnia na wysokości 130cm

Minimalna cena netto

1.

Topola

1 szt.

150

60zł

2.

Topola

1 szt.

155

65zł

Razem:

2 szt.

2.

Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w głoszeniu.

3.

Wójt Gminy Ruda-Huta posiada stosowne zezwolenie na wycinkę w/w drzew w terminie
do 31 grudnia z warunkiem powstrzymania się od wycinki w sytuacji wystąpienia gniazd ptasich.

4.

Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac
zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

5.

Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

6.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu –
miejscowość Hniszów. Nie otwierać przed dniem 5 kwietnia 2019r. do godziny 12:15”
w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta w terminie
do 5 kwietnia 2019r. do godz. 12:00.

7.

Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

8.

Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

9.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.

10. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy
według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia o wyborze oferty.
11. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności
koszty :


zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia
gałęzi,



wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub
osobom trzecim,



uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).

12. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży, po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
13.

Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

14. Wszelkich wyjaśnień

udziela

Pan

Krzysztof Lewczuk,

tel.

(82)

568-60-33, e-mail:

krzysztof.lewczuk@ruda-huta.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
tj. od 7:00 do 15:00.

Załączniki do oferty:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

OFERTA
W PRZETARGU PISEMNYM
NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO NA PNIU

Kupujący (Oferent)
Nazwa firmy/ osoba fizyczna: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………..………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w sprawie: „Sprzedaży drewna opałowego na pniu
w miejscowości Hniszów, działka o nr ewid. 128 stanowiąca pas drogi gminnej Nr 115736L”, oferuję
zakup niżej wymienionych drzew:

1.

Topola

1 szt.

Obwód pnia na
wysokości
130cm
150

2.

Topola

1 szt.

155

Lp.

Gatunek
drzewa

Ilość

Cena netto

Podatek VAT
(8%)

Cena brutto

Razem:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń
oraz oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej terenu.
2. Oświadczam, że załączany do ogłoszenia wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń
i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

…………………………..........., dnia…………………....

….……………………………………………………….
/czytelny podpis oferenta lub pełnomocnika/

Umowa
Zawarta w dniu…………………... pomiędzy Gminą Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta,
NIP 5632161800 reprezentowaną przez Pana Kazimierza Smala – Wójta Gminy Ruda-Huta, zwaną
w dalszej części umowy „Sprzedającym”, a ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................
zwanym/zwaną w dalszej części „Kupującym”.

§1
1. Sprzedający sprzedaje a kupujący kupuje drewno na pniu w miejscowości Hniszów, zgodnie ze
złożoną ofertą z dnia ………………….
2. Kupujący pozyska drewno w wyniku wycinku, której dokona we własnym zakresie i na własny
koszt i ryzyko.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich zgodnie
z przepisami bhp.
§2
1. Termin rozpoczęcia wykonania umowy – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia wykonywania umowy – do 31 grudnia 2019r.
3. Termin wycinki należy zgłosić do Urzędu Gminy Ruda-Huta.
§3
1. Strony ustalają, że Kupujący zapłaci Sprzedającemu za pozyskane drewno cenę brutto: …………...zł
(słownie:………………………………………………………………...).
2. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT w dniu podpisania umowy.
3. Kupujący dokona wpłaty w/w kwoty w terminie 14 dni od dnia wystawienia w sposób wskazany
na fakturze VAT.
§4
Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna w związku z realizacją
umowy tj.:
1. Zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi.
2. Wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom
trzecim.
3. Uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).
§5
Kupujący zgłosi Sprzedającemu wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy
nastąpi w terminie 7 dni od powiadomienia przez Kupującego o zakończeniu. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości w realizacji umowy, a w szczególności
nieuporządkowania terenu wycinku, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni na
koszt własny.

§6
Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§7
Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyka powstałe podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd rejonowy właściwy miejscowo
ze względu na siedzibę Sprzedającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Sprzedający i jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

