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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY DREWNA (SIWSD)

PRZEDMIOT PRZETARGU OFERTOWEGO: „Sprzedaż drzew na pniu,, w ilości 39 sztuk 
wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr ew. 116 
zlokalizowanej w m. Tarnowiec.

Wykaz drzew do wycinki stanowi Załącznik Nr A 1

Cena wywoławcza: 2 000,00 zł + Vat (23%)

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2022 r.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferent przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z miejscem na którym 
występują drzewa do „sprzedaży na pniu”

Oferent biorący udział w przetargu podając cenę zamówienia, powinien uwzględnić także 
łączną kwotę za wycinkę wszystkich drzew ujętych w zestawieniu obejmując wszystkie 
elementy, czynności, sprzęt, oznakowanie i inne koszty oraz materiały konieczne do 
wykonania przedmiotu zamówienia

W przypadku zaoferowania takiej samej ceny ofertowej przez kilku oferentów Sprzedawca 
przeprowadzi pomiędzy tymi oferentami przetarg w formie ustnej

2. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz 
podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu

3. Oferta powinna zawierać:
- dokładną nazwę i adres oferenta
- określenie przedmiotu oferty
- cenę cyfrowo i słownie

4. Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 17 grudnia 2021 do godz.

12.00 w kopercie zamkniętej w taki sposób aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do 

możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty z dopiskiem

„Sprzedaż drzew na pniu. Nie otwierać przed 17 grudnia 2021 godz. 12.00.”

Na adres Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211

5. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Koperta musi posiadać nazwę, telefon i adres 
oferenta aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po terminie

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty będą miały zastosowanie następujące kryteria:

Cena - 100%
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Oferta z najwyższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą.

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

Gabriela Biel-Czyż - tek 134255529

8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert
9. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 
Tarnowiec 211, pokój nr 7 do dnia 17.12.2021 r., do godz. 12.00.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy 
w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211, w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12.05.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie na 
wskazany w ofercie numer.

WÓJT

Wiktor Barański


