
 

 

IGP. 7031.23.2020.IN2                                                               Wągrowiec, dnia  27.07.2020r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

   Sprzedający :  

Gmina Wągrowiec 

reprezentowana przez  

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22 

tel.(067) 268 08 04, fax (067) 268 08 03 

 

ZAPRASZA 

   do złożenia ofert na  

 

SPRZEDAŻ 3 SZTUK DRZEW „NA PNIU” PRZY DROGACH GMINNYCH                 

W MIEJSCOWOŚĆI RĄBCZYN, GMINA WĄGROWIEC  

 

 

1. Przedmiot sprzedaży: 

a)  Przedmiotem sprzedaży są drzewa nieścięte, stojące „ na pniu” rosnące na działce nr ewidencyjny : 

     399- obręb ewidencyjny Rąbczyn – 1 drzewo z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia na  

              wysokości 130 cm wynoszącym 312cm, 

     441 - obręb ewidencyjny Rąbczyn – 1 drzewo z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia na  

              wysokości 130 cm wynoszącym 317cm oraz 1 drzewo z gatunku jesion wyniosły o obwodzie  

              pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 180cm, 

      Orientacyjne położenie drzew i ich stan przedstawiają a mapka   i  zdjęcia poglądowe stanowiące  

       załącznik do niniejszego zapytania. 

b)  Sprzedający sprzedaje drzewa „ na pniu”, natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione drzewa   

      wyciąć wraz z usunięciem pnia , uprzątnąć gałęzie po ściętych drzewach, uprzątnąć trociny                

      i zabrać drewno. 

c)  Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu  

     ilościowym  i jakościowym drzew . 

d)  Oferta składana przez Kupującego dotyczyć będzie wszystkich drzew   
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2 . Obowiązki Kupującego: 

 

a) oznakowanie miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa  ruchu drogowego, 

 

b) zapewnienie Sprzedającego ( w formie oświadczenia do oferty) , iż wycinki dokona  osoba           

z uprawnieniami pilarza, 

 

c) pojazdy uczestniczące w robotach związanych z wycinką drzew  muszą być prawidłowo     

     oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy  

     żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości, 

 

d) Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów                            

      i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót, 

 

e) Kupujący odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno                       

      w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania, 

 

3. Warunek uczestnictwa w zaproszeniu:  

     Warunkiem uczestnictwa w zaproszeniu do składania ofert jest złożenie pisemnej oferty, na     

     formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

4. Kryterium oceny oferty: 

     Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn. taka,  

      która zawierać będzie najwyższą cenę brutto, jaką uzyska Sprzedający. 

      Cena ofertowa musi zawierać cenę zakupu drzewa wraz ze wszystkimi kosztami  

      dodatkowymi. 

5.  Termin wykonania zobowiązań umowy 

      Kupujący, którego oferta zostanie oceniona w niniejszym zapytaniu jako najkorzystniejsza  

      dla sprzedającego zobowiązany zostanie do usunięcia zakupionych drzew do dnia  

       14.08.2020r. 

6. Termin i sposób składania ofert: 

a) oferty można składać: 

    -  przez platformę zakupową ( dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl) 

     - listownie na adres Sprzedającego lub osobiście w siedzibie Sprzedającego - Urząd Gminy   

       Wągrowiec, ul. Cysterska 22,               

       w zamkniętej kopercie  opatrzonej napisem „Oferta w ramach zaproszenia do składana ofert  na   

        sprzedaż 3 sztuk drzew „ na pniu” przy drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina  

       Wągrowiec’” oraz danymi składającego ofertę.  

        w terminie do dnia 31.07.2020r. do godziny 1400 

b) o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty  

c) oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone. 
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7. Kontakt ze Sprzedającym może odbywać się w formie : 

a) pisemnej – dostarczyć lub przesłać na adres  

Urząd Gminy Wągrowiec,   ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 

b) elektronicznej – adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym 

inwestcje.rymarczyk@gminawagrowiec.pl 

c) za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie https://bip.gminawagrowiec.pl/                      

w zakładce platforma zakupowa 

d) telefonicznej – osoba do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Rymarczyk tel. 67 26 80 804 

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2020r. o godzinie 1430. 

9. Ogłoszenie w formie zaproszenia do składania ofert opracowano zgodnie z  zarządzeniem   

     NR 6/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 10 stycznia 2020 roku  w sprawie zasad  

     gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących  własność Gminy  

     Wągrowiec,  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119 , s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez wójta Gminy Wągrowiec,    

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do 

składania ofert na  sprzedaż  3 sztuk drzew nieściętych, stojących „na pniu” przy drogach gminnych                                      

w miejscowści Rabczyn , Gmina Wągrowiec jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu   z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa.      
 

                                                                                              Wójt Gminy Wągrowiec 

                                                                                                        inż. Przemysław Majchrzak 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy 

2. projekt umowy 

3. mapki z lokalizacją drzew + zdjęcia 

mailto:inwestcje.rymarczyk@gmina
https://bip.gminawagrowiec.pl/
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Załącznik nr 1 
do zaproszenia do składania ofert 

 na sprzedaż 3 sztuk drzew „ na pniu” przy drogach  

gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina Wągrowiec 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

(dane i adres Nabywcy, nr tel., email)  

OFERTA 

w ramach zaproszenia do składana ofert na sprzedaż 3 sztuk drzew „ na pniu” przy 

drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina Wągrowiec 

1. Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na 

sprzedaż 3 sztuk drzew „ na pniu” przy drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, 

gmina Wągrowiec zgłaszam chęć zawarcia umowy ze Sprzedającym oraz  

oferuję cenę za niżej wymienione drzewa  w wysokości  

 

Lp. LOKALIZACJA 

GATUNEK 

DRZEWA ILOŚĆ DRZEW 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

1. 
działka nr 441- obręb 

Rąbczyn 

Lipa drobnolistna 1  

Jesion wyniosły 1  
          

2. 
działka nr 399 - obręb 

Rąbczyn 

Lipa drobnolistna 1  

          

          

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert  na sprzedaż 3 sztuk drzew 

„ na pniu” przy drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina Wągrowiec oraz, że nie wnoszę 

zastrzeżeń, natomiast ewentualne informacje i wyjaśnienia konieczne do złożenia oferty, zdobyłem 

przed upływem terminu do składania ofert. 

3. Akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w treści zaproszenia do składania 

ofert. Akceptuję wszystkie warunki umowy określone  w projekcie umowy. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z terminami wykonania zobowiązań określonymi w umowie.  

5. Zapoznałem się z terenem, na którym rosną drzewa.  

6. Oświadczam, że iż wycinki dokona  osoba  z uprawnieniami pilarza  . 

                                                                                                   

                                                                                                      ……………………………… 

                                                                                                                                ( podpis oferenta) 
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Załącznik nr 2 

do zaproszenia do składania ofert 

 na sprzedaż 3 sztuk drzew „ na pniu” przy drogach  

gminnych w miejscowości Rąbczyn ,  gmina Wągrowiec 

 

 

     UMOWA Nr …….. / 2020 ( projekt) 

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy  

1. Gminą Wągrowiec z siedzibą w Wągrowcu, przy  ul. Cysterskiej 22, NIP 766-19-68-498 

reprezentowaną przez:   

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

zwanym dalej „Sprzedającym”, a 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą” , 

W wyniku rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na sprzedaż 3 sztuk drzew „ na pniu” przy 
drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina Wągrowiec została zawarta umowa następującej 
treści 
 

§ 1. 

1. Sprzedający sprzedaje Nabywcy 3  sztuki drzew gatunku lipa drobnolistna – 2szt. oraz jesion 

wyniosły – 1szt.. w miejscowości Rąbczyn, które rosną na działkach oznaczonych  numerem 

ewidencyjnym 399 i 441.  

Nabywca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do : 

a) Wycinki przedmiotowych drzew wraz z usunięciem pnia, 

b) Wywozu gałęzi i pozyskanego drewna, 

c) Uprzątnięcia terenu po wyciętych drzewach. 

2. Nabywca winien: 

a) usunąć drzewa objęte umową w terminie do dnia 14.08.2020r.wraz z uprzątnięciem terenu, 

b) prowadzić roboty związane z wycinką, załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego przy możliwości jego ograniczenia i 

krótkotrwałego wstrzymania, 

d) utrzymywać miejsce prowadzenia prac w należytym porządku, 

3. Powinności opisane w pkt. 2 Nabywca spełni na własny koszt. 

4. Dozwolone jest krótkotrwałe składowanie drewna i gałęzi w pobliżu miejsca wycinki. 

5. Nabywca zapewni pracowników, sprzęt, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy              

w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne 

wykonanie przedmiotu  umowy. 

6. Nabywca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

zadanie jak za własne. 
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§ 2. 

1. Nabywca od dnia zawarci umowy ze Sprzedającym ponosi całkowita odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Sprzedającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia prac przez Nabywcę. 

§ 3. 

1. Nabywca nabędzie …………..sztuk drzew z gatunku ………………….po cenie …………………zł 

zaoferowanej w dniu……………………… w ramach zaproszenia do składania ofert  na sprzedaż 3 sztuk 

drzew „ na pniu” przy drogach gminnych  w miejscowości Rąbczyn, Gmina Wągrowiec. 

2. Należność za drzewa należy wpłacić na konto ………………………………………………………………. najpóźniej 

do dnia…………………………………… 

3. Kupujący po okazaniu dowodu zapłaty Sprzedającemu  może przystąpić do prac związanych                          

z wycinką  zakupionych drzew. 

§ 4. 

1. Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną: 

a) za nieterminowe wykonanie zobowiązań umowy wynikających z § 1 pkt. 1 lit a) do c) niniejszej 

umowy, w wysokości …..% całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu, za każdy dzień zwłoki 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Nabywcę 

w wysokości …% całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu. Odstąpienie od umowy musi być 

wyrażone , pod rygorem nieważności , w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

2. Zapłata kary nastąpi poprzez wpłatę należnej kwoty na konto Sprzedającego. 

3. Nałożenie kary będzie miało formę pisemną, ze wskazaniem przyczyny, należnej kwoty, numeru 

konta Sprzedającego i terminu dokonania zapłaty. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne,                          

w szczególności w przypadku zniszczenia drogi lub wycinki większej ilości drzew niż wymienione w 

przetargu. 

      § 5 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Sprzedającego  jeden dla Nabywcy. 

 

 


