
Gniewoszow,23 styczu ia 201 8 r.

OGŁOSZEN IE

o piselnnyln nieograniczollylll przetargu ofeftowym na sprzedaŻ drzew na pnitl

Przednriotenr przetargu jest sprzedaŻdrzew z gatunku brzoza i dąb rosnących na działce nr 388 o

pow. 0,62 ha w m. Markowola.

SzacowaIra lnasa drewna na całej powierzchni działki nr 388 wynosi :

gatunek softyment masa [m3]

brzoza S2a (papierowka) 16,00

Sł (opał) 26,61

Mz małowyln iarow e (gałęziowka) 10.61

Razem (brzoza): 53,34

dąb S2a (papierowka) 4,09

Są (opał) 10.22

M: małowyln iarow e (gałęziowka) 6,1 3

Razem (dąb): 20.44

Kupujący drzewa lra pniu zobowiązany jest do :

- wycięcia drzew na całej powierzclrni działki,

- uprzątnięcia gałęzi i konar w i usullięcia karp wraz z korzeniami,

- oczyszczenia terenu po wycince,

- Lrporządkowanie terentl,

Wszystkie ww. czynności winny zostac wykonane przez Llprawnione do tego osoby, zgodnie z

przepisarni prawa i zasadami bhp w ternrinie do 30.03.2018 r. Zabezpiecze stwo przeprowadzonych prac

oraz ewentualne szkody podczas ich wykonywania wyłączl"lą odpowiedzialnośc ponosi oferent , ktorego

ot'erta zostan ie wybrana.

Zainteresowalli willlli złoŻyc ofeftę na załączonym druku do dnia 3 l styczllia20l8 r., do godziny

l2:00 w sekretariacie Urzędu Gnliny w Gniewoszowie' ul. Lubelska 16,26-920 Gniewosz w pok. nr ll.
DecydLrje data wpływu ofefty. ofefty złoŻone po tenninie nie będą rozpatrywane. oferta winna byc

podpisana przez osobę tlpowaznioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie.

Na kopel'cie nalezy ulllieścić napis: ,,oferta przetarg na sprzedaŻdrzew na pniu.''

Zaleca się żeby Kupujący obejrzał rosnące drzewa oraz zgromadził wszelkie informacje,

kt re mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferĘ i podpisania umowy .

Cena.iest jedyrryrn kryteriurn oceny ofeft.

Ost'rba do kontaktu:Krzysztof Szafranek,,e-mail: ,faks 48 62 l5 046, tel. 48 62 l5 003

w.2J

wÓJT GMINY clłttiwoszÓw



dane oferenta

Gmina Gniewosz w

ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszr w

OFERTA

odpowiadając na ogłoszenie o pisemnym nieograniczonymprzetargu ofertowym na sprzedaŻdrzew

na pniu z23 sĘczniaZ0l8 r. składam ofertę następującej treści:

l. oferuję zakup drzew ,,na pniu'' ,w tym wycięcie drzew na całej powierzchni działki nr 388 w

Markowo|i, uprzątnięcie gałęzi i konar w i usunięcie karp wtaz z korzeniami, oczlszczenie terenu po

wycince, uporządkowanie terenu w terminie do 30.03.2018 r. za całkowitą cenę brutto ..... zł. )
Słownie:

2. Prryjmuję do reali zacjipostawio ne przezzamawiającego' w zapytaniu ofertowym, warunki
ii, .

3. Biorę odpowiedzialnoś za prawidłowoś i bezpieczeristwo przeprowadzonych prac oraz ewentualne

szkody powstałe podczas ich wykonywania.

podpis osoby upowaznionej


