
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 25.2017 

Wójta Gminy Koźminek  
z dnia 10 maja 2017 r.  

OGŁOSZENIE 
o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu 
1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż drzew na pniu rosnących 
w granicach pasa dróg gminnych położonych w następujących miejscowościach i  
ilościach: Bogdanów w tym:  

Nr 
drzewa 

Rodzaj drzewa Obwód (cm) na wys. 1,3 m 

1 Wierzba biała 220 

2 Wierzba biała 208 

3 Wierzba biała 270 

4 Wierzba biała 240 

5 Wierzba biała 240 

6 Wierzba biała 185 

7 Wierzba biała 260 

8 Wierzba biała 277 

9 Olsza czarna 130 

10 Olsza czarna  120 

 
Gmina posiada decyzje na wycinkę drzew.  
2. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) z dopiskiem:  
„Oferta na sprzedaż drzew na pniu” 
należy składać do 19 maja 2017 r do godz.10:00, w sekretariacie pok. nr 12 
Urzędu Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek  
3. Otwarcie ofert odbędzie w dniu 19 maja 2017 r o godz. 10: 15  
w Urzędzie Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek, pok. nr 34 sala narad   
4. Umowa na sprzedaż drewna zostanie podpisana w terminie 5 dni od dnia otwarcia 
ofert.  
5. Oferent zobowiązany jest na własny koszt dokonać ścięcia drzew oraz 
uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew. Po wykonaniu ww. prac Oferent 
zobowiązany jest do przetransportowania drewna na swój plac.  
6. .Kryteria oceny ofert: Najwyższa oferowana cena netto + podatek VAT = cena brutto 
za kupno ogółu drzew na pniu oferowanych w ogłoszeniu.  
7. Oferenci przed przystąpieniem do przetargu mogą dokonać oględzin przedmiotu 
sprzedaży na nieruchomościach  
8. Wycinki należy dokonać w terminach: 
a) miejscowości Bogdanów w terminie do 16 czerwca 2017 r.  
9.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koźminek                            ul. 
Kościuszki 7 62-840 Koźminek, pok. nr 5 lub pod nr tel. 62 76 37 050,                                       
0 509 913 960   
10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 

 
 
 
 
 



OFERTA 
NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU 

Gmina Koźminek 
Ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek  
Kupujący ( oferent) :  
Nazwa firmy i adres:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………  
…………………………………………………………………………………………………
………………………  
Numer telefonu/ 
faxu:………………………………………………………………………………………… 
1.Nawiązując do ogłoszenia na sprzedaż drzew na pniu rosnących w granicach pasa 
dróg gminnych oferujemy zakup drewna w miejscowościach: Bogdanów   

Nr 
drzewa 

Rodzaj drzewa Obwód (cm) na wys. 1,3 
m 

Cena brutto  

1 Wierzba biała  220  

2 Wierzba biała 208  

3 Wierzba biała 270  

4 Wierzba biała 240  

5 Wierzba biała 240  

6 Wierzba biała 185  

7 Wierzba biała 260  

8 Wierzba biała 277  

9 Olsza czarna  130  

10 Olsza czarna  120  

  RAZEM   

2.Oświadczam,że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia i przyjmujemy te 
warunki bez zastrzeżeń.  
3.Oświadczamy, że dokonaliśmy oględzin przedmiotu przetargu w terenie  
Oświadczamy, że nie dokonaliśmy oględzin przedmiotu przetargu w terenie i 
ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikłe z rezygnacji oględzin.  
5. Zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty, do zawarcia umowy w 
terminie wskazanym przez Gminę Koźminek  
6. Zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni od dnia podpisania 
umowy i wystawienia faktury – przed rozpoczęciem wycinki drzew.  
7. Oświadczamy, że nie przystąpimy do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 25.2017 

Wójta Gminy Koźminek  
z dnia 10 maja  2017 r.  

 
Regulamin 

pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu rosnących w 
pasach dróg gminnych na terenie Gminy Koźminek.  

 
§ 1. 

1.Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna z 
wycinki rosnących w pasach dróg gminnych Gminy Koźminek , zwanego dalej                     
„ przetargiem”  
2. Przetarg ma charakter publiczny i prowadzony jest w formie przetargu pisemnego  
nieograniczonego ( zbieranie ofert ).  

 
§ 2. 

1. Przetarg prowadzi komisja 3 osobowa składająca się z przewodniczącego oraz 
dwóch członków.  
2. Skład komisji ustala Wójt Gminy Koźminek.  

 
§ 3. 

Osoby wykonujące czynności w przetargu podlegają wyłączeniu jeżeli:  
1) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą , jego następcą 
prawnym lub członkami organów zarządzającymi lub organów nadzorczych 
oferentów;  
2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania przetargowego pozostały w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych oferentów;  
3) pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,  

 
§ 4. 

Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności:  
1) siedzibę, adres Gminy Koźminek  
2) miejsce przetargu,  
3) przedmiot przetargu,  
4) miejsce i termin uzyskania informacji o przedmiocie i regulaminie przetargu,  
5) miejsce i termin składania ofert,  
6) termin wycinki i uporządkowania terenu po wycince,  
7) dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć oferenci  
 

§ 6. 
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to 
, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną 
wezwani do złożenia ofert dodatkowych. 
 

 



§ 7. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie jednorazowo na stronie internetowej 
www.kozminek.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koźminek.   
 

§ 8. 
1. Oferta powinna zawierać:  
1) Imię i nazwisko dokładny adres lub nazwę /firmy/ i adres siedziby oferenta PESEL i 
NIP w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy: numer Regonu  
2) oferowaną cenę kupna drzewa,  
3) oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 
przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.  
2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za  
zgodność z oryginałem przez oferenta. 
 

 
§ 9. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany:  
1) do zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik do regulaminu.  
2) zapłacenia ceny za drewno w terminie 3 dni od zawarcia umowy na wskazane 
konto bankowe. 
 

§ 10. 
1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala które z nich uznaje za ważne 
i dokonuje  wyboru oferty. Z powyższych czynności komisja sporządza protokół, który 
podpisują wszyscy  członkowie komisji.  
2.Komisja zawiadamia w terminie 3  dni od dokonania wyboru oferty pisemnie 
wszystkich oferentów o wynikach przetargu.  

 
§ 11. 

Przetarg może zostać unieważniony bez wybrania którejkolwiek z ofert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do regulaminu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
drzew z wycinki rosnących w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Koźminek.  

UMOWA 
Zawarta w dniu ............... 2017 r. pomiędzy 
Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek, zwanym dalej „Sprzedającym”, 
reprezentowanym przez:  
1. Andrzej Miklas – Wójt Gminy Koźminek 
 
a ........................................... z siedzibą w ..................... przy ul. ............................, 
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 
 
..................................................................     -   
............................................... 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
§ 1 

1.Kupujący w celu uzyskania drewna opałowego zobowiązuje się do wycięcia drzew 
rosnących w pasie drogowym dróg gminnych w następujących ilościach:  
- Pietrzyków i Nowy Nakwasin w tym:  

Nr 
drzewa 

Rodzaj drzewa Obwód (cm) na wys. 1,3 
m 

Cena brutto  

1 Wierzba biała  220  

2 Wierzba biała 208  

3 Wierzba biała 270  

4 Wierzba biała 240  

5 Wierzba biała 240  

6 Wierzba biała 185  

7 Wierzba biała 260  

8 Wierzba biała 277  

9 Olsza czarna 130  

10 Olsza czarna 120  

§ 2 
Sprzedający przekaże Kupującemu teren wycinki po dokonaniu płatności za 
zakupione drewno.  

§ 3 
Termin realizacji miejscowości: Bogdanów do 16 czerwca 2017 r.  

§ 4 
1.Kupujący dokonuje zapłaty za pozyskane drewno w kwocie: 
    ......................... zł +   ………… % VAT  tj. ..........................  zł = .......................... zł   
   (słownie zł.: ..................................................). 
2. Płatność za zakupione drewno zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej 
faktury VAT przez Sprzedającego.  
 

§ 5 
1. Do obowiązków Kupującego należy: 
a) utrzymanie bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew, 
b) oznakowanie robót znakami drogowymi, 
c) wycięcie drzew przy istniejących utrudnieniach, 



d) odwiezienie drewna, 
e) sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonaniu robót z pasa drogowego 
i przyległego terenu, 
f) organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący 
utrudnienia w ruchu drogowym.  
2. Kupujący ma obowiązek wykonać określone w ust. 1 prace niezależnie od jakości 
drzewa objętego przedmiotem umowy. 

§ 6 
1. Z chwilą przekazania terenu wycinki Kupujący przejmuje odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu na drogach i szkody wobec osób trzecich w okresie 
wykonywania wycinki tj. do chwili ponownego przekazania terenu wycinki 
Sprzedającemu (wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego ubezpieczenia). 
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew. 
 

§ 7 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zapłaci 
kary umowne 
Sprzedającemu: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, 
za które ponosi odpowiedzialność Kupujący w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego, 
b) za zwłokę w wykonaniu określonych w § 5 niniejszej umowy obowiązków w 
wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
2. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego.  
 

§ 8 
W razie wystąpienia szkody Sprzedający może domagać się oprócz kary umownej 
odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

Spory wynikające z realizacji mniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd dla 
Sprzedającego. 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egz., 1 egz. dla Kupującego i 2 egz. 
dla Sprzedającego. 
 
SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄCY:  
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy  
 


