SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
SPRZEDAŻY DRZEW
„NA PNIU” Z LASU
GMINNEGO
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Instrukcja dla Kupującego
1. Sołectwo wsi Laskowa zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na:
Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na terenie lasu gminnego w Laskowej.
Przeprowadzającym postępowanie jest: Sołtys Wsi Laskowa wraz z Radą Sołectwa.
2. Opis przedmiotu sprzedaży
2.1.Sprzedający sprzedaje drzewa ,,na pniu”, natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione
drzewa wyciąć, usunąć przez frezowanie karpinę oraz uprzątnąć miejsce wycinki. Kupujący
ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i
jakościowym drzew wykazanych w szczegółowym wykazie drzew – załącznik.
Podana w szczegółowym wykazie drzew stanowiącym załącznik, ilość pozyskanego drewna
jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic po ich wycince nie może być
przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Kupującego.
2.2. Oferta składana przez Kupującego dotyczyć będzie wszystkich drzew wymienionychw
załączniku.
3. Termin realizacji
3.1. Termin zakończenia robót do dnia 30.11.2020 r.
3.2.Termin rozliczenia ostatecznego zadania do dnia 15.12.2020 r.
4. Opis warunków udziału w sprzedaży
4.1. W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z wycinką drzew,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót: pilarz- zaświadczenie o ukończeniu
kursu operatorów pilarek spalinowych
4.2. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew (lub kserokopia takiego dokumentu
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kupującego), jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- wykaz osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: pilarz- zaświadczenie
o ukończeniu kursu operatorów pilarek spalinowych.
5. Sposób porozumiewania się Sprzedającego z Kupującym
5.1. Kupujący ze Sprzedającym mogą porozumiewać się telefonicznie, fax-em lub pisemnie.
Pytania należy kierować do Sołtysa Wsi- Stanisława Zelka
tel.532 362 995
6. Opis sposobu przygotowania ofert
6.1. Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu oferty
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
6.2. Do oferty Kupujący dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4.2.
niniejszej specyfikacji.
6.3. Kupujący złoży tylko jedną ofertę cenową, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert na jedno zadanie lub złożenie oferty zawierającej
propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Kupującego.
6.4. Oferta powinna być trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
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komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.
6.5. Ofertę należy złożyć na jednym egzemplarzu.
6.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Kupującego zaadresowane do Przeprowadzającego postępowanie na adres:
Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 i posiadać oznaczenie : „Sprzedaż drzew „na
pniu” rosnących na terenie lasu gminnego w Laskowej. Nie otwierać przed godz. 10:15,
02.10.2020 r.”
6.7. Kupujący może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Kupujący nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
6.8. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.
6.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
7. Informacja dotycząca zabezpieczenia związanego z usunięciem pozostałości po wycince
7.1. Kupujący wniesie w terminie 14 dni od podpisania umowy, prócz zapłaty za drewno,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.000,00 zł w pieniądzu lub w
formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, które Sprzedający zwróci
niezwłocznie po zakończeniu robót i uprzątnięciu lasu po wycince.
8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
8.1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, w sekretariacie.
8.2. Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2020 r. o godz. 10:00.
8.3. Przeprowadzający postępowanie otworzy oferty w obecności Kupujących, którzy zechcą
przybyć w dniu 02.10.2020 r. o godz. 10:15 do Sali Obrad w Urzędzie Gminy Laskowa.
8.4. Podczas otwarcia ofert Przeprowadzający postępowanie ogłosi nazwy i adresy
Kupujących oraz informacje dotyczące oferowanej ceny.
9. Informacja dotycząca ofert
9.1. Cena oferty zostanie podana przez kupującego na formularzu stanowiącym załącznik 1.
9.2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
9.3. W formularzu oferty Kupujący określi cenę brutto i cenę netto i wartość podatku VAT
z dokładnością do 0,01 PLN.
9.4. Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena zakupu
9.5. Cena ofertowa będzie ceną, jaką Kupujący oferuje za zakup wszystkich drzew łącznie,
wymienionych w załączniku z uwzględnieniem kosztów takich jak:
- zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania robót,
- wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach,
- frezowanie pni,
- frezowanie karpiny,
- transport,
- sprzątnięcie z terenu wszystkich drzew, obciętych gałęzi i innych zanieczyszczeń po
wykonanych robotach.
10. Zasady jakimi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty
10.1. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn. taka,
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która zawierać będzie najwyższą cenę brutto, jaką uzyska Sprzedający.
10.2. Oferta, która zawiera cenę niższą od ceny minimalnej wyznaczonej przez Sprzedającego
będzie odrzucona.
10.3. Oferenci, którzy złożyli oferty, zawierające taką samą, najwyższą oferowaną cenę, wezmą
udział w licytacji ustnej po otwarciu ofert.
10.4. Ceną wywoławczą będzie cena, o której mowa w pkt. 9.5.
10.5. Każda następna licytowana cena musi podwyższać cenę poprzednio licytowaną minimum
o 10 zł brutto.
10.6. W wyniku przeprowadzonej licytacji zostanie wybrany Kupujący, który wylicytował
najwyższą cenę zakupu drewna.
10.7. Z przeprowadzonej licytacji zostanie sporządzony Protokół.
11. Wzór umowy Sprzedającego z Kupującym stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji
Umowa zostanie podpisana pomiędzy Kupującym, a Gminą Laskowa.
12. Informacja o ochronie danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa z siedzibą
w 34-602 Laskowa 643, osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Laskowa, z którym można się
kontaktować na adres : rodolaskowa@gmail.com
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
rozgraniczeniowego i przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których
zostały pierwotnie zebrane.
4) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
5) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6) Przekazywanie przez Wójta Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie
w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego
z obowiązujących przepisów prawa.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , nie podanie danych uniemożliwi
realizację czynności o które, Pan/Pani wnosi.

Laskowa, dnia 24.09.2020 r.
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