
Pęczniew, dnia 17.07.2017 r.

Wszyscy zainteresowani

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

„Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym

zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”

1. Sprzedający: Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
2. Przedmiot  zapytania  ofertowego:  drewno  opałowe  pozyskane  w  wyniku  wycinki  drzew z  terenu

gminy Pęczniew, składowane na terenie Zatoki w Wylazłowie
3. W drodze procedury zapytania  ofertowego można zakupić  drewno opałowe pozyskane w wyniku

wycinki drzew z terenu gminy Pęczniew w ilości:

L.p

.

Gatunek Nr działki Ilość w mp.

1. Wierzba iwa wraz gałęziami 1/1 i 197/1 400
2. Wierzba iwa i robinia biała (akacja) wraz z 

gałęziami

1/3 100

4. Kupujący na  swój  koszt  załaduje  i  przetransportuje  kupione  drewno  w  terminie  14  dni  od  daty

dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.
5. Kupujący składa pisemną ofertę na zakup drewna opałowego zgodnie  z pozycją określoną w ust. 3

Zapytania Ofertowego.
Pod uwagę brana jest oferta z najwyższą ceną. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie

na całkowitą ilość drewna.
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem na załączonym wzorze

oferty – załącznik nr 2,
Należy umieścić ją w zabezpieczonej kopercie, z opisem zawierającym:
- adres sprzedającego
- adres kupującego
- nazwę zapytania: „Sprzedaż drewna opałowego Zapytanie ofertowe z dnia 17.07.2017 r.”

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie

Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew do dnia 31 lipca 2017 r. do godz.

12:00. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po tym terminie

nie zostaną otwarte. Prawidłowo złożone oferty zostaną otwarte o godz. 13:00 dnia 31 lipca 2017 r.

w  Urzędzie  Gminy  w  Pęczniewie,  ul.  Główna  10/12,  99-235  Pęczniew,  sala  konferencyjna.   

Z otwarcia ofert zostanie sporządzony pisemny protokół.
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nadawcy bez otwierania.
9. Wystawione na sprzedaż drewno jest składowane w miejscowości Wylazłów – Zatoka

10. Kupujący jest zobowiązany po podpisaniu umowy zgodnie  z załącznikiem nr 2 zapłacić cenę 

w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.



11. Oględzin drewna można dokonać w miejscu jego składowania - więcej informacji pod numerem

tel. 436781519 wew.32
12. Sprzedający zastrzega, że:
a) Prowadzone  postepowanie  dotyczy  zamówienia,  którego  szacunkowa  wartość  nie  przekracza

wyznaczonej w złotych równowartości 30 000 Euro
b) Postępowanie nie jest przetargiem ani aukcją w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów

prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,
c) Postępowanie  może  zostać  zakończone  (przerwane)  przez  Sprzedającego  w  każdym  czasie  bez

podania przyczyny.
d) W związku z decyzjami Sprzedającego w postępowaniu, w tym przerwaniem (zakończeniem) bądź

odwołaniem postępowania, Kupującemu nie przysługuje jakiekolwiek prawo dochodzenia roszczeń

względem Sprzedającego.
13. Kryterium wyboru Kupującego jest najwyższa cena brutto.
a) Cena winna być wyrażona w złotych polskich PLN
b) Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych
c) Jeżeli  w  postępowaniu,  w którym jedynym kryterium oceny ofert  jest  cena,  nie  można  dokonać

wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

Sprzedający wzywa kupujących, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

Sprzedającego ofert dodatkowych.
14. Zapytanie  ofertowe  wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pęczniewie  oraz

zamieszczono w BIP na stronie internetowej www.e-peczniew.pl w dniu 17.07.2017 r.
15. Załączniki:

Wzór umowy – załącznik nr 1
Wzór oferty – załącznik nr 2

http://www.e-peczniew.pl/

