
OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211

e-mail: gbiel@ugtamowiec.pl

ogłasza przetarg ofertowy na:

„Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 39 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem 

pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr 

ew. 116 zlokalizowanej w m. Tarnowiec.

Składający ofertę musi zobowiązać się do zakupu wszystkich drzew „na pniu” objętych 
wykazem (Załącznik Nr Al). Wykaz drzew przewidzianych do wycinki dostępny jest również 
w siedzibie Sprzedającego w godz. od 7.30 do 15.30 - od wtorku do piątku i od 8.00 do 16.00 
w poniedziałek.

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

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

Oferty należy złożyć co do całości przedmiotu przetargu.

Kupujący zobowiązany jest do wycinki drzew na własny koszt i do uporządkowania terenu, 
na którym prowadzona była wycinka.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena-100 %

Oferta z najwyższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą.

Zbywający nie odpowiada za wady ukryte. Po zakupie drewna, kupujący transportuje je we 
własnym zakresie i na własny koszt oraz dokonuje uprzątnięcia terenu.

Kupujący jest zobowiązany do usunięcia zakupionych drzew w terminie od dnia zawarcia 
umowy do dnia 28 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Tarnowiec zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny lub unieważnienia postępowania przetargowego.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Gabriela Biel-Czyż - 134255529

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 

mailto:gbiel@ugtamowiec.pl


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.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży (załącznik nr 1)

2. Oferta (załącznik nr 2)

3. Projekt umowy

4. Wykaz drzew do wycinki (załącznik Nr Al)

WÓJT 
Gmin

Wiktefr Barański


