
   
OGŁOSZENIE 

 
Gmina Kowiesy ogłasza konkurs ofert na wycinkę i zakup 7 szt. drzew – topoli kanadyjskiej- 
rosnących na terenie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 73/2 w miejscowości 
Chrzczonowice. 

 
1.   Wykaz drzew przeznaczonych do wycięcia: 

-nr 1 - 130 cm. 
-nr 2 -  135 cm. 
-nr 3 -  210 cm. 
-nr 4 - 175 cm. 
-nr 5 - 180 cm. 
-nr 6 -  80 cm. 
-nr 7 - 150 cm. 
 

2.   Zadanie obejmuje: wycinkę drzew, ich zakup oraz uprzątnięcie terenu po wycince. 
 
3.   Termin realizacji – do 23 marca 2012 r. 
 
4.   Prace związane z wycięciem drzew należy realizować zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego 

  w Skierniewicach, znak ROŚ.613.33.2011 z dnia 05.09.2011 r.- do wglądu u Zamawiającego. 
5.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie na całość zadania. 

6.   Drzewa podlegające wycince można oglądać w dowolnym terminie w Chrzczonowicach. 

7.   Osoba upoważniona  do kontaktów z wykonawcami -  Maria Odziemkowska 
tel. 0-46 831-70-26 wew. 24 
e-mail: srodowisko@kowiesy.pl 
w godzinach 800 – 1600 

 
8.   Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy, pokój nr 12, do 31 stycznia 2012 r.  

do godz.1130. 
 

9.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy, sala konferencyjna, o godz. 1200. 
 
10. Oferty mogą składać wyłącznie osoby/ podmioty posiadający uprawnienia stosowne do zakresu 

robót. 
 
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 
 
 
 
Kowiesy, dnia 19 stycznia 2012 r.                                                     Wójt Gminy Kowiesy 

                                                                                                  /-/ Andrzej Józef Luboiński 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1.formularz ofertowy 
2.instrukcja dla wykonawców 
3.wzór umowy 
 
  
 



Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na wycinkę i zakup  7 szt. drzew – topoli kanadyjskiej- rosnących na terenie działki 
oznaczonej nr ewidencyjnym 73/2 w miejscowości Chrzczonowice. 

 
 
 
  
1. Nazwa Firmy lub osoby fizycznej, 
adres………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
   
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Numer 
telefonu/faxu:……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Cena oferty. 

Oferujemy wycinkę 7 szt. drzew i ich nabycie za  cenę: 

netto …………………zł. 
(słownie……………………………………………………………………………………….) 

plus…….% podatek VAT, tj………………..zł. 

brutto…………………zł. 
(słownie……………………………………………………………………………………….) 

 
3. Oświadczamy, że: 
a) zapoznaliśmy się z przedmiotem oferty, 
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
c) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia 
    przekazania zawiadomienia o wyborze, 
d) zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy, 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) kopia uprawnień na obsługę pił mechanicznych do ścinania drzew  

    (potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

2) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem do wykonania robót 

3) zaakceptowany wzór umowy 
 
 
 
                                                                                       ………………………………………………… 
                                                                                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
  

 
 
 
………………………dnia………..2012 r. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  Załącznik nr 2 
 
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 
 

1 Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) Ofertę należy przygotować według formularza stanowiącego załącznik nr 1. 
2) Przed przygotowaniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej miejsca wycinki.  
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania 
oświadczeń  
w jego imieniu, oraz podpisana przez te osoby. 
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
5) Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie w jednym 
egzemplarzu. Koperta powinna być oznaczona napisem: „ Oferta na wycinkę i zakup drzew”. 
Nie otwierać przed 31.01.2012 r. godz. 1200 

6) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.  
7) Wybór oferty nastąpi według jedynego kryterium najwyższej ceny za drzewa oferowane 
do sprzedaży w ramach zadania.   
9) Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość składania ofert zakupu na całość zadania 
10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
11) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
12) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania, jest zobowiązany do 
terminowego wykonania wycinki i uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi. 
13) Komisja odrzuca ofertę złożoną po wyznaczonym terminie lub sporządzoną niezgodnie z 
formularzem ofertowym.  
O odrzuceniu oferty Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony; 
14) Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze. 

 15) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach 
konkursu ofert. 

 16) Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
  Zamawiający powiadomi Wykonawcę wybranego do realizacji przedmiotowego zadania o terminie 
podpisania umowy. 

 17) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
2. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim uiszczeniu zapłaty za zakupione 
drzewa. 
1) Zapłatę należy uiścić przed zawarciem umowy: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 
83 9291 0001 0031 6000 2000 0160 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Kowiesy. 
2) W przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy lub niezrealizowania jej w całości 
Wykonawca  traci należność za nabyte a niewycięte drzewa. 
3) Przy obliczeniu ceny wycinki i nabycia drzew należy uwzględnić: oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia wycinki, ścięcie drzew, uprzątnięcie dużych i drobniejszych gałęzi z terenu 
wycinki, łącznie z ich utylizacją, przycięcie pni pozostałych po wycince na wysokości 5 cm od 
powierzchni terenu. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu  bez wybrania którejkolwiek ofert. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
 

-WZÓR- 
Umowa Nr …………/2012 

zawarta w dniu ………..…2012 r. w Kowiesach,  pomiędzy Gminą Kowiesy, 96-111 Kowiesy,  NIP: 
836 18 32 418; REGON: 750148294, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Józefa Luboińskiego – Wójta Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a……………………………………………………………………… 
NIP………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 
przez………………………………………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wycięciu i zakupie 7 szt. 
drzew 

   – topoli kanadyjskiej- rosnących na terenie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 73/2 w miejscowości 
  Chrzczonowice. 
 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1.realizacji robót przy użyciu własnych narzędzi i środka transportu, 
2.prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego i BHP, 
3.ścięcia drzew nie wyżej niż 5 cm od powierzchni terenu;  
4.składowania drewna i gałęzi w obrębie własności działki, 
5.sukcesywnego usuwania grubizny i gałęzi z miejsca wycinki oraz zagospodarowania ich we własnym 
zakresie, łącznie z utylizacją, 
6.uporządkowania terenu w terminie do 7 dni po wycięciu drzew. 
 

§3 
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 23.03.2012 r. 
 

§4 
     1.Do czasu zakończenia wycinki drzew Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe 

zabezpieczenie robót i ich oznakowanie, a także za bezpieczeństwo ruchu i zatrudnionych osób, 
utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. 

 
§5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§6 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§7 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§8 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 
 
      WYKONAWCA:                                                                                               ZAMAWIAJĄCY: 


