
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na 
pniu. 
 
 Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości  Smogorzów  nr ewid .434 
  topola  szt. 1  o obwodzie  pnia: 280 cm  
 
 
 
 
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni 
pracy Urzędu  Miasta i Gminy  w Stopnicy). 
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr  5 
tel. 41 3779817. 
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia : 
11.12 2017 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu   Miasta i Gminy w Stopnicy pok. 
Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu). 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12..2017 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i 
Gminy. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
  
  Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w 
niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych . 
 
 
 
 



Informacja dla Kupujących: 

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą. 

2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu „ jest sztuka. 

3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze 

sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu 

zamówienia. 

4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie 

polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu. 

5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego 

przekazania placu Sprzedającemu . 

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych 

kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony. 

7. Kupujący jest zobowiązany usunąć drzewa. 

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie. 

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy. 

 

 

 

 

 



 Gmina Stopnica 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na: sprzedaż drzewa „na pniu”  

 

my niżej podpisani 

 

Nazwa i adres oferenta: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Numer  telefonu/fax: ……………………………………………………..  

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . .  

1. Składamy ofertę zgodnie z instrukcją dla oferentów. 

2. Oferujemy zakup drzewa „na pniu” objętych ogłoszeniem za następującą cenę  

  

 Zad.1. 

 

 

 

 

Łącznie wartość brutto ………………………………… zł 

 

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

 

 

...................dnia ...............2017r. ……….......................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 

 

Rodzaj drzewa Jedn. 
Ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

 

Razem wartość 

zł 

(kol. 3x4) 

1 2 3 4 5 

  topola szt. 1   

 Ogółem wartość:     



UMOWA NR …………… 

 

 zawarta w dniu         2017 pomiędzy 

Gminą Stopnica reprezentowaną przez   zwanym dalej „Sprzedającym",  a    zwanym dalej 

„Kupującym”  

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, 

zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U 2013.907 ze zm .) zawarto umowę następującej treści: 

 

§1 

 

Sprzedający sprzedaje, a kupujący nabywa drzewa „na pniu  „rosnące na działce gminnej : 

 

 

- rosnące na terenie miejscowości    Smogorzów   nr ewid. gruntu   434 

  

    1 szt. drzewa gatunku topola . 

  

 

1.Za nabycie drzewa Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę brutto w wysokości:   zł    

 słownie:   zł. 

 

Razem:    zł.  Słownie :   zł 

  

§3 

 

1.Zapłata ceny umownej nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez sprzedającego na konto :  

19 8519 0005 0010 0000 0563 0041 Bank Spółdzielczy Stopnica. 

 

§4 

Kupujący zobowiązuje się do: 

1. Uczestniczenia w protokólarnym przekazaniu placu , który nastąpi niezwłocznie po 

udokumentowaniu wpłaty należności za zakupione drzewa. 

2. Usunięcia drzew . 

3.  Z chwilą przejęcia placów do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za właściwe 

zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich zgodnie z przepisami bhp, 

 

§5 

 

Termin wykonania umowy ustala się  do dnia   20 grudnia   2017  roku. 

 

§6. 

 

1. W razie poniesienia strat sprzedający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania.  

 

§7. 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego  

                                                            §8. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla zamawiającego.  

 

 

 

  Sprzedający         Kupujący 




