
Harasiuki, dnia 16.05.2019 

RRG-IV.6131.29.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego  

z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Harasiuki 

 

Gmina Harasiuk 

37-413 Harasiuki 112A 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na: „Sprzedaż drewna stosowego opałowego pozyskanego w ramach 

wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki. 

I. Opis przedmiotu sprzedaży: 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno stosowe opałowe (S4) z gatunku dąb w ilości 

9,5 mp., (długość wałka 1m) tj. 6,175 m3 

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest drewno stosowe opałowe (S4) z gatunku sosna  

w ilości 3 mp., (długość wałka 1m) tj. 1,95 m3 

 

 

3. Przedmiotem sprzedaży jest drewno stosowe opałowe (S4) z gatunków 

mieszanych: akacja, brzoza, sosna w ilości 15 mp., (długość wałka 1m) tj. 9,75 m3 

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe gałęziowe (M1) z gatunków akacja 

dąb w ilości 3 mp., tj. 0,75 m3 

 

5. Przedmiotem sprzedaży jest drewno stosowe opałowe (S4) z gatunku sosna  

w ilości 6,5 mp., (długość wałka 1m) tj. 4,23 m3 

 

 

II. Ustala się cenę minimalną, za którą Gmina Harasiuki reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Harasiuki chce sprzedać w/w drewno wymienione w części I punkt: 

 

1. 802,75 zł netto (osiemset dwa zł 75/100) (9,5 mp) 

2. 214,50 zł netto (dwieście czternaście zł 50/100) (3 mp) 

3. 1267,50 zł netto (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem zł 50/100) (15 mp) 

4. 120,00 zł netto (sto dwadzieścia zł 0/100) (3 mp) 

5. 465,30 zł netto (czterysta sześćdziesiąt pięć zł 30/100) (6,5 mp)  

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8% 

 

 



III. Uwaga ! 

 

 Do obowiązków nabywcy drewna należy sprawdzenie terenu na którym znajduje się 

drewno przeznaczone do sprzedaży. 

 Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji 

 Po dokonaniu zakupu nabywca jest zobowiązany do samodzielnego załadowania  

i wywozu z miejsca składowania. Prace należy tak wykonać aby nie spowodować 

szkód 

 Za szkody powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada nabywca do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody 

 Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

 Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze będą odrzucane. 

 Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne przedmioty oferty 

 

IV. Kryteria oceny ofert 

 

Oferty zostaną ocenione przez sprzedającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

Kryterium: cena – waga 100% 

 

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: 

Ofertę należy: 

a) Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, 

(osobiście, pisemnie – listem, lub emailem) w siedzibie Sprzedającego, Sekretariat Urzędu 

Gminy w Harasiukach, Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, email: sekretariat@harasiuki.pl 

do dnia 24.05.2019 r do godziny 1500 

 

b) Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej do Sprzedającego  

i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego 

w ramach wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki” 

 

VI. Rozstrzygnięcie postępowania 

Sprzedający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Wykonawców. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ 

Krzysztof Kiszka 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@harasiuki.pl


Adres nabywcy (pieczęć) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres NABYWCY 

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

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

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

Kontakt: tel. ………………………….., fax ……………………………, email: …………………… 

 

Sygnatura RRG-IV.6131.29.2019 z dnia 16.05.2019r 

Składam niniejszą ofertę zakup drewna opałowego pozyskanego w ramach wycinki 

drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki”. 

Kryterium – cena zakupu waga 100 % 

Za cenę: 

1. drewno stosowe opałowe (S4) z gatunku dąb w ilości 9,5 mp., (długość wałka 1m) tj. 

6,175 m3 ………………………………. PLN (brutto), słownie: …………………… 

……………………………….……………………………………………... w tym VAT 8 % 

 

2. drewno stosowe opałowe (S4) z gatunku sosna  

w ilości 3 mp., (długość wałka 1m) tj. 1,95 m3  …..……………………. PLN (brutto), 

słownie: ……………….………………………………………………………………………. 

w tym VAT 8 % 

 

 

3. drewno stosowe opałowe (S4) z gatunków mieszanych: akacja, brzoza, sosna w ilości 

15 mp., (długość wałka 1m) tj. 9,75 m3  ………………………. PLN (brutto), słownie: 

……………………………………………………………………………….w tym VAT 8 %  

 

4. drewno opałowe gałęziowe (M1) z gatunków akacja dąb w ilości 3 mp., tj. 0,75 m3 

………………………. PLN (brutto), słownie ………………………………………………..  

………………………………………..………. w tym VAT 8 % 

 

5. drewno stosowe opałowe (S4) z gatunku sosna  

w ilości 6,5 mp., (długość wałka 1m) tj. 4,23 m3  …..……………………. PLN (brutto), 

słownie: ……………….………………………………………………………………………. 

w tym VAT 8 % 

 

 

 

Podpis (i pieczęć) nabywcy 


