
Pacan6w,dn.2015.09.07. 
O G L O S Z E N I E O P R Z E T A R G U 

Wojt Gminy Pacanow oglasza przetarg pisemny na sprzedaz drzew na pniu: 
rosn^cych na dzialce nr ewid. gruntow 89 (na skarpie rowu odwadniaj^cego)polozonej 
w miejscowosci Zborowek,Gmina Pacanow ,b?d^cej wlasnosci^ Gminy Pacanow. 

L.p. Gatunek Ilosc drzew Obwod pnia drzewa 
mierzony na wysokosci 
1.3m 

1. Wierzba 1 91 
2. wierzba 1 80 
3. wierzba 1 125 
4. wierzba 1 200 
5. wierzba 1 210 
6. wierzba 1 150 
7. wierzba 1 200 
8. wierzba 1 200 
9. wierzba 1 250 
10. wierzba 1 180 
11. wierzba 1 250 
12. wierzba 1 150 
13. wierzba 1 180 
14. wierzba 1 190 
15. wierzba 1 120 
16. wierzba 1 180 
17 akacja 1 83 
18 akacja 1 170 
19 akacja 1 96 
20 akacja 1 150 
21 akacja ] 148 
22 akacja 1 155 
23 akacja 1 140 
24 akacja 1 143 
25 akacja 1 83 
26 akacja 1 112 
27 akacja 1 84 
28 akacja 1 82 
29 akacja 1 86 
30 topola osika 1 180 
31 topola osika 1 180 
32 topola osika 1 90 
33 jesion 1 180 
34 klon 1 90 



Priedmiot przetargu mozna ogl^dac codziennie w godz. od 8:. 00 do 15:00 (w dni pracy 
Urz^du Gminy Pacanow - po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym). 
Osob^^ uprawnion^ do kontaktu z oferentami jest Pani Alina Wos pok. Nr 110 tel. 41 
3765403 wew.18 
Wszyscy zainteresowani wzi^ciem udziaha w przetargu winni w terminie do dnia 
21.09.2015 roku do godz.U.OO w siedzibie Urz^du Gminy Pacanow pok. Nr 101 
(sekretariat) zlozyc ofert? w zamkni^tej kopercie (wzor oferty w zal^czeniu). 
O wyborze najkorzystniejszej oferty b^dzie decydowac cena. 
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn. 
Z uwagi na fakt, iz wartosc zamowienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w niniejszym 
przetargu nie b?d^ stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamowien publicznych. 

Informacja dia Kupuj^cych: 
1 .Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedazy na pniu s^ oznaczone farb^. 
2. Jednostka obmiarow^ robot zwi^anych ze sprzedaz^^ drzew na pniu „jest sztuka". 
3. Kupuj^^cy moze zwrocic si? do Sprzedaj^cego o wyjasnienie spraw wyniklych ze 

sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjasnienie tresci opisu przedmiotu 
zamowienia. 
4. Kupuj^cy przed opracowaniem oferty moze dokonac wizji lokalnej w terenie polegaj^cej 
na sprawdzeniu ilosci i jakosci drzew do sprzedazy na pniu. W ofercie Wykonawca 
powinien uwzgl^dnic wszelkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu robot w tym: 
zabezpieczenie terenu robot, ubezpieczenia pracownikow i inne. 
5. Termin zwi^zania oferty wynosi 30 dni od dnia zlozenia oferty. 
6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post^powania bez podania przyczyn. 
7. Z chwil^ przekazania placu Kupuj^cy przejmuje odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo 
osob i mienia na terenie obj^tym wycink^. Wycink? nalezy prowadzic w sposob 
zapewniaj^cy bezpieczenstwo osobom j ^ wykonuj^c^ oraz osobom postronnym, w tym 
uzytkownikom drog znajduj^cym si? w s^siedztwie terenu robot. 
8.Sprzedaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosc! za stan ilosciowy i jakosciowy drzew obj?tych 
kontraktem z chwil^ podpisania umowy przez strony. 
9.Usuni?cie drzew powinno bye wykonane na rowni z terenem . 
lO.Szczegolowe wymagania ,terminy i formy platnosci ŝ ^ zawarte w projekcie umowie. 
11. Po sprzedazy drzew „na pniu" zostanie sporz^dzony protokot kohcowy realizacji 

umowy. 



Zal^cznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na ogloszenie z dnia 07.09.2015r. o przetargu na: sprzedaz drzewa „nsi pniu" 

my nizej podpisani 
Nazwa i adres oferenta: 

Numer telefonu/faxu: 
Skladamy oferty zgodnie z instrukcj^ dIa oferentow. 

1. Oferujemv zakup drzewa „na pniu" obj^tych ogloszeniem za nast^puj^c^ cenq : 

Rodzaj drzewa Jedn. Ilosc Cena jednostkowa 
brutto 

Razem cena brutto 
zl 

(kol. 3x4) 
1 2 3 4 5 

wierzba szt 16 
akacja szt 13 

topola osika szt 3 

jesion szt. 1 

klon szt. 1 
Ogolem cena brutto 

Stawka podatku VAT % 
L^cznie cena brutto zl. 
slownie brutto 

Miejscowosc, dnia 
oferenta) 20l5r. (podpis upowaznionego przedstawiciela 



UMOWA NR /2015 
Zawar tawdniu pomi^dzy: 
Grainy Pacanow zwan^daiej ..Sprzedaj^cym", reprezentowan^ przez , 
a zwanym dalej „Kupuĵ cym" reprezentowanym przez 
w wyniku przeprowadzenia postQpowania o wartosci nie przekraczaj^cej kwoty 30 000 euro, 
zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 
publicznych (tj. Dz. U 2013.907 ze zm .) zawarto umow? nast^puj^cej tresci; 

§1 
Sprzedaj^cy sprzedaje, a kupuj^cy nabywa drzewa „na pniu" rosn^ce na dzialce o nr ewid. 
gruntow 89 ( na skarpie roAvu odwadniaj^cego) polozonej w miejscowosci Zborowek, 
Gmina Pacanow b^d^cej wtasnosci^ Gminy Pacanow. 

L.p. Gatunek Ilosc drzew Obwod pnia drzewa 
mierzony na wysokosci 
1.3m 

1. Wierzba 1 91 
2. wierzba 1 80 
3. wierzba 1 125 
4. wierzba 1 200 
5. wierzba 1 210 
6. wierzba 1 150 
7. wierzba 1 200 
8. wierzba 1 200 
9. wierzba 1 250 
10. wierzba 1 180 
11. wierzba 1 250 
12. wierzba 1 150 
13. wierzba 1 180 
14. wierzba 1 190 
15. wierzba 1 120 
16. wierzba 1 180 
17 akacja 1 83 
18 akacja 1 170 
19 akacja 1 96 
20 akacja 1 150 
21 akacja 1 148 
22 akacja 1 155 
23 akacja 1 140 
24 akacja 1 143 
25 akacja 1 83 
26 akacja 1 112 
27 akacja 1 84 



28 akacja 1 82 
29 akacja 1 86 
30 topola osika 1 180 
31 topola osika 1 180 
32 topola osika 1 90 
33 jesion 1 180 
34. klon 1 90 

§2 
l.Za nabycie drzewa Kupuj^cy zaplaci Sprzedaj^cemu cen? brutto w wysokosci; 

zt ( slownie; ) 

§3 
l.Zaplata ceny umownej nast^pi w c i ^ 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez sprzedaj^cego na konto ;828517 0007 0040 0400 0172 0073 
Bank Spoldzielczy Pacanow 

§4 
Kupuj^cy zobowi^zuje si? do; 
1. uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu terenu wycinki, ktory n a s t ^ i niezwiocznie 
po udokumentowaniu wplaty naleznosci za zakupione drzewa, 
2. z chwilq. przej?cia w/w terenu Kupuj^cy przejmuje odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo 
osob i mienia na terenie obj?tym wycink^. Wycink? nalezy prowadzic w sposob zapewniaj^cy 
bezpieczenstwo osobom j ^ wykonuj^^c^, oraz osobom postronnym, w tym uzytkownikom 
drogi znajduj^cej si? w s^siedztwie terenu robot. 

§5 
Termin wykonania umowy ustala si? do dnia 30 listopada 2015 rok. 

§6. 
1. Za nieterminowe wykonanie umowy b?dzie naliczana kara umowna w wysokosci 100 zl 

za kazdy dzieh zwloki. 
2. Za ods t^ ienie od umowy b?dzie naliczona kara w wysokosci 1 000 zl. 
3. W razie poniesienia strat sprzedaj^cy zastrzega sobie mozliwosc dochodzenia 

odszkodowania. 

§7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego 

\. 
Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiaj^cego. 


