Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew “na pniu” rosnących w miejscowości
Mrozy Wielkie oraz sprzedaż drewna opałowego wraz z uprzątnięciem terenu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich ogłasza pisemny przetarg ofertowy na
sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowości Mrozy Wielkie, na działce stanowiącej
własność Gminy Ełk oraz sprzedaż drewna opałowego wraz z uprzątnięciem terenu.
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nw. 8 szt. drzew „na pniu” rosnących na działce nr
108/1/19 będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Mrozach Wielkich:
a) dąb szypułkowy sztuk 5 o obwodach pni: 35 cm, 35 cm, 38 cm, 33 cm, 30 cm,
b) brzoza brodawkowata sztuk 2 o obwodach pni: 50 cm, 50 cm,
c) klon jawor sztuk 1 o obwodzie pnia 30 cm.
oraz sprzedaż drewna opałowego:
a) sosna 13 sztuk (obwód pnia 19-24 cm) – 1,6 m3*,
b) świerk 3 sztuki (obwód pnia 20-24 cm) – 0,31 m3*
wraz z uprzątnięciem terenu.
2. Oferta powinna zawierać cenę obejmującą wartość drewna i wszystkie koszty związane
z wykonaniem usługi wraz z kosztami:
1) wynajmu podnośnika koszowego,
2) ewentualnych wyłączeń prądu,
3) uprzątnięcia terenu z gałęzi i dłużyc,
4) wyrównania pni w/w drzew z poziomem gruntu.
3. Dokumenty przetargowe są do pobrania na stronie internetowej szkoły
spmrozywielkie@op.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk.
4. Ofertę należy składać do dnia 12.08.2016 r. do godz. 13 ºº osobiście w sekretariacie Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk, lub
przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „sprzedaż drzew”.
5. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2016 r. o godz. 14 ºº.
6. W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie
po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
7. Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto.
8. Cena wywoławcza drzew na pniu 50 zł za szt. tj. 400 zł brutto (w tym 23% VAT), cena
wywoławcza drewna opałowego 50 zł za m oraz sprzedaż drewna opałowego wraz z
uprzątnięciem terenu.
*

m3 tj. 95,50 zł brutto (w tym 8% VAT) zł

9. Termin wykonania wycinki drzew i uprzątniecie terenu ustala się do dnia 28.08.2016 r.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
11. Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Czarosław – Kochanowicz, tel. 530501064

Mrozy Wielkie, 01.08.2016r.
Do pobrania:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

OFERTA
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
ul. Mrozy Wielkie 12
19-300 Ełk
Kupujący (Oferent)
Nazwa firmy lub osoby fizycznej i adres:
.............................................................................................................................................
Numer telefonu/faksu: ......................................................................................................
1. Nawiązując do ogłoszenia, z dnia …...2016 r., o przetargu na sprzedaż drzew „na pniu"
rosnących w miejscowości Mrozy Wielkie, na działce stanowiącej własność Gminy Ełk oraz
sprzedaż drewna opałowego wraz z uprzątnięciem terenu:

1. Oferuję zakup:
a) ośmiu drzew rosnących „”na pniu” objętych zamówieniem za następującą cenę
brutto………………………..zł,
b) drewna opałowego w ilości 1,91m3 za cenę brutto ……………………….zł.
2. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia
otwarcia ofert, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy.
4. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zobowiązuję się do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury.
6. Oświadczam, że nie przystąpię do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty.
Podpisano:
(upełnomocniony przedstawiciel)
dnia…………………………..

…………………………………

Wzór

UMOWA
Zawarta w dniu... .....................2016 roku pomiędzy:
Szkołą Podstawową im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielkie 12, 19-300
Ełk. reprezentowaną przez Ewę Czarosław-Kochanowicz -Dyrektora
NIP 848-11-88-842, REGON 00116435
Zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM"
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu pisemnego rozstrzygniętego
w dniu …. 2016 r.
§2
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 8 sztuk drzew „na pniu" rosnących rosnące
na działce nr 108/1 będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Mrozach Wielkich, stanowiące własność Gminy Ełk:
a) dąb szypułkowy sztuk 5 o obwodach pni: 35 cm, 35 cm, 38 cm, 33 cm, 30 cm,
b) brzoza brodawkowata sztuk 2 o obwodach pni: 50 cm, 50 cm,
c) klon jawor sztuk 1 o obwodzie pnia 30 cm,
oraz drewno opałowe:
a) sosna 13 sztuk (obwód pnia 19-24 cm) – 1,6 m3,
b) świerk 3 sztuki (obwód pnia 20-24 cm) – 0,31 m3
2. Sprzedający posiada decyzję na usunięcie przedmiotowych drzew wydaną przez Starostę
Ełckiego znak R.6131.47.2016 z 09.06.2016 r. zezwalającą na usunięcie drzew.
3. Za nabycie drzew i drewna Kupujący zapłaci Sprzedającemu następującą cenę zgodną ze
złożoną
ofertą: .........................................................................................zł brutto
(słownie.....................................................................................................................
......)
4. Kupujący we własnym zakresie ponosi wszystkie koszty związane:
1) wynajmem podnośnika koszowego,
2) ewentualnym wyłączeniem prądu,
3) uprzątnięciem terenu z gałęzi i dłużyc,
4) wyrównaniem pni w/w drzew z poziomem gruntu.
§3
1. Zapłata, o której mowa w § 2 ust 3 nastąpi na konto Sprzedającego
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania faktury.
2. Tytuł własności do drzewa przechodzi na Kupującego z dniem dokonania zapłaty
Sprzedającemu.
§4
Kupujący zobowiązuje się:
1) przed przystąpieniem do wycinki udokumentować wpłatę należności za zakupione

drzewa,
2) uczestniczyć w przekazaniu nieruchomości, na której rosną drzewa przeznaczone do
wycinki, w terminie uwzględnionym przez obie strony,
3) prowadzić roboty: wycinkę, załadunek i transport drewna zgodnie z przepisami,
w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami BHP,
4) wyrównanie pni drzew z poziomem gruntu,
5) oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym,
projektem oznakowania,
6) uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych
w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń,
7) utrzymywać miejsce prowadzenia wycinki w należytym porządku,
8) sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarowywać
je we własnym zakresie i przywrócić teren do stanu poprzedniego w terminie 7 dni
od dnia, w którym nastąpiło wycięcie drzewa,
9) usuwać drzewa w sposób nieuszkadzający drzewa sąsiednie nie wskazane do wycięcia.
§5
1. Termin wykonania wycinki ustala się do dnia ….. 2016 roku.
2. W przypadku odstąpienia od wykonania niniejszej umowy lub nie zrealizowania
Jej w całości Kupujący nie może domagać się zwrotu należności uiszczonej Sprzedającemu
na zakupione drzewa.
§6
Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Sprzedającego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu
cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron
§10
Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest oferta.
Podpisano
Sprzedający

Kupujący

