
 

 

 

 

 

 

Wągrowiec, dnia 27.10.2020r. 

OŚM.6131.5.1.2020.OZ 

 

Zaproszenie do składania ofert  

  

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000€ 

 

Zamawiający:  

Gmina Wągrowiec  

reprezentowana przez  

Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec, 

62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22,  

tel. (067) 268 08 09, NIP 766-19-68-498 

 

Zaprasza do składania ofert na 

zakup 137 szt. sadzonek drzew wraz z ich nasadzeniem na terenie Gminy Wągrowiec.   

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 137 szt. sadzonek drzew, w tym 60 szt. gatunku świerk 

serbski o wysokości 1,4m – 1,6m oraz 77 szt. żywotnik zachodni odm. szmaragd o wysokości 

08 - 1m wraz z wykonaniem ich nasadzeń na terenie nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Wągrowiec, obręb geodezyjny Bartodzieje.  

 

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 

 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

b. Lokalizacja wykonania zlecenia:  

 

Sadzonki drzew należy dostarczyć i nasadzić na terenie Gminy Wągrowiec na 

następujących nieruchomościach: 

 

✓ działka nr 150/2,150/3, 151/5  - obręb ewidencyjny Bartodzieje w miejscowości 

Bartodzieje (załącznik do niniejszego zaproszenia) 

 

c. Przedstawiona cena powinna być podana w kwocie netto + podatek VAT. 

 

d. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza tzn. o najniższej cenie brutto. 

 



e. Po zakończeniu realizacji zamówienia Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłosić gotowość do 

odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru przedmiotu 

zamówienia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.  

 

f. Rozliczenie transakcji następować będzie po odbiorze prac rzelewem na konto wskazane na 

fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. 

 

g. Oferent, którego oferta zostanie oceniona w niniejszym zaproszeniu jako najkorzystniejsza 

dla Zamawiającego zobowiązany zostanie do wykonania zamówienia w terminie do dnia  

30 listopada 2020 r. 

 

3. Termin i sposób składania ofert: 

a) Oferty należy składać: 

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

- listownie na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: 

rolnictwo@wagrowiec.wlkp.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy 

Wągrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, w zamkniętej kopercie opatrzonej 

napisem „Oferta na zakup 137 szt. drzew na teren Gminy Wągrowiec” w terminie do dnia 

09.11.2020 r. do godziny 12:00. 

b) o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty, 

c) oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone. 

 

4. Kontakt z Zamawiającym może odbywać się w formie: 

a) pisemnej – dostarczyć lub przesłać na adres Urząd Gminy Wągrowiec,  

62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 

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

rolnictwo@wagrowiec.wlkp.pl, 

c) telefonicznej – osoba do kontaktu z Wykonawcami: Mateusz Goździk, tel.  

67 26 80 809, 

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

w zakładce platforma zakupowa. 

 

5. Otwarcie ofert i podanie do publicznej wiadomości protokołu z otwarcia nastąpi dnia 

09.11.2020 r. o godzinie 13:00. 

 

6. Nie przewiduje się udziału składających oferty w ich otwarciu z uwagi na zagrożenie 

epidemiczne.  

 

Załącznik: 

1. Mapa ewidencyjna.                                                                   

                                                                                                  Z up. Wójta 

/mgr/ Anna Pałka 

Sekretarz Gminy 
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