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                                                                    Izdebnik, dnia 12 grudnia  2016 roku 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku niniejszym 

zapraszam do złożenia oferty cenowej. 

 

Przedmiot oferty obejmuje wycinkę i sprzedaż „na pniu” 6 szt. drzew rosnących na - działce 

Nr 5008/1, położonej w miejscowości Izdebnik z podziałem na prace (zadanie): 

 - wycinka i zabranie drzew wskazanych na mapie sytuacyjnej 

 - oczyszczenie terenu  w/w działki z gałęzi i ich zabranie 

 - wyrównanie terenu  

 

I. Przedmiot oferty; 

 

Lp. 

Lokalizacja usługi 
Gatunek drzewa 

wraz z obmiarem 

obwodu pnia w cm  

 

Obwód pnia na 

wys. 130 cm 

od ziemi  

Ilość drzew w 

szt. 

Nieruchomość - działka Nr  5008/1, 

położonej w miejscowości Izdebnik   

1 

Jawor   

 

100 4 

 150 1 

320 1 

 

II. Ustalenia formalne: 

1. Termin realizacji wycinki i sprzedaży drzew „na pniu” – niezwłocznie po podpisaniu 

umowy, jednak nie później niż do 30 grudnia 2016 roku. 

2. Osoba do kontaktu ze strony Sprzedającego: Anna Góralczyk - Grzybowska 

3. Sprzedający zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem drzew oferowanych do sprzedaży 

oraz ukształtowaniem i położeniem przedmiotowej działki. 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 

6. Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę cenową, zawierającą jedną jednoznacznie 

opisaną propozycję. 

 

III. Kryterium oceny ofert : 

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium najwyższej ceny 

brutto za oferowane do sprzedaży drzewo w ramach zamówienia. 
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IV.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Miejscem składania ofert jest Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w 

Izdebniku, 34-144 Izdebnik nr 3.  

2. Terminem składania ofert jest dzień 16 grudnia  2016 roku do godz. 10:00 

3. Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie 

zamkniętych sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed terminem otwarcia 

ofert, nie zostaną przyjęte. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W IZDEBNIKU  

34-144 IZDEBNIK NR 3 

Oferta  na „Wycinkę i sprzedaż drzew na "pniu” 

 

5. Ofertę powinno się opatrzyć pieczęcią firmową Kupującego lub danymi Kupującego 

(wraz z adresem i nr telefonu)  , także zapieczętować w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

6. Sprzedający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

7. Kupujący może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich 

samych zasad składana oferta z dopiskiem: „zmiana" „wycofanie". Oferty oznaczone 

„wycofanie" zostaną  odczytane w pierwszej kolejności.  

8. Miejscem otwarcia ofert jest Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 34-144 

Izdebnik nr 3, dnia 16 grudnia  2016 roku o godzinie 10:15. 

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszczona zostanie na stronie Domu 

Pomocy Społeczne im. św. Brata Alberta w Izdebniku. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania cenowego 

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 

w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego  

 

W załączeniu opis przedmiotu oferty, formularz oferty, projekt umowy. 

 

 



 

 Strona 3 

 

Beata Smolec 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  

w Izdebniku 

 

                                                                    Izdebnik, dnia 12 grudnia  2016 roku 

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY 

 

Przedmiotem oferty jest: 

1) wycinka i sprzedaż 6 szt. drzew (dalej sprzedaż drzew "na pniu") rosnących na 

nieruchomości - działka Nr 5008/1, położonej w miejscowości Izdebnik,  

Lp. 

Lokalizacja usługi 
Gatunek drzewa 

wraz z obmiarem 

obwodu pnia w cm  

 

Obwód pnia na 

wys. 130 cm 

od ziemi  

Ilość drzew w 

szt. 

Nieruchomość - działka Nr  5008/1, 

położonej w miejscowości Izdebnik   

1 

Jawor   

 

100 4 

 150 1 

320 1 

Informacje dla Kupujących: 

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży „na pniu” są oznaczone farbą. 

2. Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest - dla drzew- 

sztuka. 

3. Cena wykonania robót obejmuje: wycięcie drzew, wywiezienie dłużyc, gałęzi i innych 

pozostałości poza obszar sprzedaży drzew „na pniu” oraz uporządkowanie miejsca 

prowadzonych robót. 

4. Kupujący wycina drzewa na własny koszt, zagospodarowuje we własnym zakresie i 

odbiera je własnym transportem (z własnym załadunkiem). 

5. Zalecane jest aby Kupujący przed opracowaniem dokonał wizji lokalnej w terenie 

polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do sprzedaży 

„na pniu” oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 

6. Sprzedający przekaże plac robót Kupującemu do 3 dni od daty podpisania umowy. 

7. Z chwilą przekazania placu robót Kupujący przyjmuje odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo w okresie wykonywania robót tj. do chwili ponownego przekazania placu 

robót Sprzedającemu (wraz ze wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia) 

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych 

kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony. 

9. Kupujący zabezpiecza miejsce wykonania robót. 
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10. Kupujący usuwa z placu robót  dłużyce, gałęzie oraz inne pozostałości. 

11. Ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie niżej niż 10 cm od powierzchni 

gruntu pod rygorem konieczności karczowania pni. 

12. Zabronione jest składowanie drewna i gałęzi na placu robót. 

13. Kupujący uprząta miejsce sprzedaży drzew „na pniu” z grubizny i gałęzi i przywraca teren 

do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy. 

14. Szczegółowe wymagania, terminy oraz formy płatności będą zawarte w umowie. 

15. Po sprzedaży drzew „na pniu”  zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

 

 

  Ja(My) 

 

 

 

 

 

 

działając w imieniu i na rzecz Kupującego 

 

Pełna nazwa/ 

Imię i nazwisko 

 

REGON/ PESEL  

NIP  

Adres  

Dane 

kontaktowe 

 

Tel:..................................................................Faks:............................... 

 

 

Email: 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest „Wycinka i 

sprzedaż drzew na pniu”, oświadczamy, że: 

 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia 

za kwotę brutto ………………………………………. zł.  

 (słownie brutto: …………………………………………………………………......……...…), 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i 

Opisie przedmiotu oferty. 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą oferta przez 30 dni od dnia 

Dom Pomocy Społecznej im. 
św. Brata Alberta w Izdebniku 

34-144 Izdebnik nr 3 

Imiona i nazwiska osób reprezentujących Kupującego 
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otwarcia ofert, a w  przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.  

4. Zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty, do zawarcia umowy 

niezwłocznie,  jednocześnie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

wyborze oferty.  

5. Zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni od dnia wystawienia rachunku 

– przed rozpoczęciem wycinki drzew.  

6. Oświadczamy, że nie przystąpimy do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty. 

7. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, 

a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej 

korzystnych dla Sprzedającego  w terminie zaproponowanym przez  Sprzedającego. 

 

 

       

       …………………………… 
       Czytelny podpis oferenta) 

 

     miejscowość……………………….., dnia……………...r. 
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UMOWA NR        . 2016   

 

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej, im Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34 - 144 Izdebnik nr 3 

NIP 551-10-42-870 

 

reprezentowanym przez: 

1. Beatę Smolec  - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

przy kontrasygnacie 

2. Ewy Włoch – Głównej księgowej  

w dalszej treści Umowy zwanym „Sprzedającym”, 

a 

…………………………………………..........................................................................…… 

…………………………………………..........................................................................…… 

…………………………………………..........................................................................…… 

…………………………………………..........................................................................…… 

…………………………………………..........................................................................…… 

w dalszej treści Umowy zwanym „Kupującym”,  

 

zawarta została umowa dotycząca „Wycięcia i sprzedaży drzew na pniu”. 

 

 

§1. 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący zakupi drzewa "na pniu" z gatunku wymienionym w 

załączniku nr 2 do niniejszej umowy, rosnące na terenie działki 5008/1 w Izdebniku, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej umowy. 

§2. 

Do obowiązków Kupującego będzie należało: 

1) Wykonanie wycinki 6 szt. drzew przy użyciu odpowiednich narzędzi i przy 

zachowaniu warunków nie stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa osób 

poruszających się na obszarze sprzedaży drzew „na pniu”. 

2) Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Sprzedającego i osób 

trzecich za szkody powstałe  przy realizacji umowy. 

3) Prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa  i przepisami BHP 

4) Zgłosić Sprzedającemu przygotowanie miejsca sprzedaży drzew „na pniu”. 

5) Ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie niższej niż 10 cm od 

powierzchni   terenu pod rygorem konieczności karczowania pni 

6) Uprzątnąć miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarowywać je we własnym 

zakresie i przywrócić teren do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu 

realizacji niniejszej umowy (zabronione jest składowanie drewna i gałęzi na placu 

robót).  

7)  Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu zleconych czynności w celu 



 

 Strona 8 

uniknięcia wszelkich szkód materialnych, mogących powstać na terenie 

nieruchomości; 

8)  Odpowiedzialność za szkody wynikłe przy wykonaniu usługi ponosi Kupujący.  

9)  Nadzór nad realizacją robót z ramienia Sprzedającego sprawował będzie 

………………………………………………………………………………………… 

10)  Kupujący zobowiązany jest w sposób bezwzględny do wykonania niniejszej umowy 

w sposób zgodny z uzyskaną przez Sprzedającego decyzją zezwalającą na usunięcie 

drzew objętych niniejszą umową. Kupujący ponosi pełna odpowiedzialność za 

naruszenie tych warunków, w tym także odszkodowawczą. 

 

§3. 

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna w związku z 

realizacją umowy, a w szczególności: 

a) zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia 

gałęzi, 

b) utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku, 

c) za ewentualne uszkodzenia nawierzchni dróg, ogrodzeń, budynków i innych urządzeń 

znajdujących się w pobliżu wycinki drzew,  

d) uprzątnięcia drzew, gałęzi, pozostawienie karp na wysokości 1cm.  

 

§4. 

1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 30 grudnia 2016 roku. 

2. Wskazanie drzew do wycięcia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy przed 

przystąpieniem do wycinki, w protokole przekazania terenu do wycinki.  

 

§5. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający wystawi rachunek  za zakupione drewno. 

2. Kupujący określoną w rachunku cenę wpłaci na rachunek bankowy: 

 nr  25 8111 1019 2002 2002 7694 0002 w terminie 3 dni od daty wystawienia rachunku, 

nie później jednak niż przed przystąpieniem do wycinki drzew. Za termin zapłaty uznaje 

się dzień uznania rachunku Sprzedającego.  

3. Brak zapłaty upoważnia Sprzedającego do wstrzymania protokolarnego przekazania 

terenu wycinki.  

 

§6. 

1. Odbiór końcowy wykonania wycinki nastąpi w terminie 2 dni od powiadomienia przez 

Kupującego o zakończeniu robót. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru 

nieprawidłowości w realizacji umowy, a w szczególności nieuporządkowania terenu 

wycinki, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni.  

2. Odbiór prac przez Sprzedającego nastąpi w formie protokołu odbioru sporządzonego w 

dniu usunięcia przez Kupującego drewna oraz karp z terenu działki oraz uporządkowania 

terenu, bądź następnego dnia po dokonaniu całości prac wymienionych powyżej. 
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§7. 

Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu niezrealizowania w całości 

Kupujący traci należność za kupione, a nie wycięte drzewa w wysokości 100% 

 

§8. 

W przypadku nie uporządkowania terenu wycinki w terminie 7 dni, Sprzedający na koszt 

Kupującego uporządkuje teren wycinki drzew. Kosztami uporządkowania obciążony zostanie 

Kupujący.  

§9. 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu za zgodą stron. 

 

§10. 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu Sądu 

Gospodarczego właściwego terytorialnie. 

                                                 

§11. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Sprzedającego i dla 

Kupującego. 

 

§12.   

Integralną częścią umowy jest : 

a) formularz ofertowy- załącznik nr 1, 

b) opis przedmiotu oferty- załącznik nr 2, 

 

 

Sprzedający                                                       Kupujący 

 

 

 


