
OGŁOSZENIE 
 

o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu 
 
 

I. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż drzew na pniu rosnących w granicach 
pasa dróg gminnych położonych w następujących miejscowościach: 
 

Lp. miejscowość Rodzaj drewna Szt. Obwód 
drzewa 

na 
wysokośc
i 130 cm 

Wartość 
 (cena wywoławcza) 

1 Wrąbczynek Robinia Akacjowa 1 214  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6000 zł 
 

Robinia akacjowa 1 164 
Robinia akacjowa 1 176 

2 Białobrzeg Robinia akacjowa 1 180 
Robinia akacjowa 1 202 

3 Wrąbczynkow
skie Holendry 

Topola 1 260 
Topola 1 280 
Topola 1 315 
Topola 1 240 
Topola 1 315 
Topola 1 295 
Robinia akacjowa 1 155 
Robinia akacjowa 1 280 
Robinia Akacjowa 1 210 
Robinia akacjowa 1 215 
Robinia akacjowa 1 200 
Robinia akacjowa 1 170 
Robinia akacjowa 1 130 
Robinia Akacjowa 1 170 
Robinia akacjowa 1 210 
Robinia akacjowa 1 165 
Robinia akacjowa 1 245 
Robinia akacjowa 1 210 
Robinia Akacjowa 1 210 
Robinia akacjowa 1 220 
Robinia akacjowa 1 227 
Robinia akacjowa 1 290 
Robinia akacjowa 1 238 
Robinia akacjowa 1 140 
Wierzba 1 230 
Topola 1 76 

Drzewa do sprzedaży są w całości i rosną wzdłuż dróg gminnych, które  należy wyciąć i teren 
uporządkować.  
 

Gmina posiada decyzje na wycinkę drzew 

I. Ustala się następującą cenę minimalną do składania ofert:  



II. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) z dopiskiem „Oferta na drewno” należy 
składać do 2 grudnia 2013r do godz.10.00, w sekretariacie Urzędu Gminy  
 
III. Otwarcie ofert odbędzie w dniu 2 grudnia 2013r o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy 
 
IV. Umowa na sprzedaż drewna zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.  
 
V. Oferent zobowiązany jest na własny koszt dokonać ścięcia drzewa oraz uporządkować 
teren w obrębie wycinanych drzew. Pozostały po ścięciu pień powinien zostać ścięty jak 
najniżej(ścięcie drzewa do poziomu nawierzchni pobocza).  Po wykonaniu ww. prac Oferent 
zobowiązany jest do przetransportowania drewna na swój plac. Ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo budynków, ulic, linii energetycznych itp., należy zastosować technologię wycinki 
drzew uwzględniającą ograniczoną ilość miejsca do prowadzenia prac oraz konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym. W zależności od przyjętej 
technologii, należy uwzględnić koszty najmu specjalistycznego sprzętu (np. podnośnik 
koszowy, dźwig) oraz koszty ewentualnego zatrudnienia ekip specjalistycznych. 

 
 
VI. Kryteria oceny ofert: Najwyższa oferowana cena netto + podatek VAT 23%= cena brutto 
za kupno ogółu drzew na pniu oferowanych w ogłoszeniu.  
 
VII. Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza drzewa podana w ogłoszeniu, 
zostaną uznane za nieważne- jako nie spełniające warunków ogłoszenia.  
 
VIII. Oferenci przed przystąpieniem do przetargu mogą dokonać oględzin przedmiotu 
sprzedaży na nieruchomościach  
 
IX. Wycinki należy dokonać w okresie do dnia 10 stycznia 2014r. 
 
X. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  
 
XI. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 
 
 

 

 

 

 

 


