
 

Urząd Gminy Krośnice 
ul. Sportowa 4 
56-320 Krośnice 

tel. 71/38 46 000 fax 71/38 46 015 e-mail sekretariat@ug.krosnice.pl 

   
            Krośnice, dnia 4 października 2022 r.  

       

RGMiR.271.2.2022 

 

 

Z a p y t a n i e  o f e r t o w e  

 

 

Wójt Gminy Krośnice zaprasza do składania ofert na sprzedaż 86 sztuk drzew różnych gatunków. 

Przedmiot sprzedaży 

1. Przedmiotem zapytania jest: sprzedaż 86 sztuk drzew stanowiących złomy i wywroty oraz martwe na pniu 

wraz z wycinką i usunięciem, znajdujących się na nieruchomości będącej we władaniu Gminy Krośnice 

(działka ewidencyjna nr 411 obręb Wierzchowice). 

2. Sprzedaż obejmuje wymienione poniżej gatunki, liczbę sztuk oraz szacunkową masę drewna: 

l.p. Gatunek drzewa Liczba 

sztuk 
Masa drewna bez kory (w m3) 

1. Sosna zwyczajna 64 65,0 

2. Dąb szypułkowy i czerwony 16 9,5 

3. Brzoza brodawkowata 4 2,8 

4. Topola osika 1 0,9 

5. Buk zwyczajny 1 1,8 

 

ściśle z oznaczeniem w terenie i zezwoleniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz ZG.751.31.2022 z dnia 

31.05.2022 r. zezwalającą na usunięcie przedmiotowych drzew. 

3. Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem (wraz z własnym załadunkiem) 

z miejsca pozyskania, a także dokonuje karczu pni na wysokości gruntu i uprzątnięcia terenu z gałęzi, kory 

i innych pozostałości po wycince (możliwość rębakowania na miejscu, zakaz palenia). 

4. W czasie wykonywania prac wycinkowo – porządkowych Kupujący ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo na wskazanej działce, oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem mienia osób trzecich, 

a w przypadku wystąpienia ewentualnych zniszczeń Kupujący zobowiązany jest do naprawy szkód 

i przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt. 

5. Przed wywiezieniem pozyskanego drewna należy ułożyć je w stosy i zawiadomić przedstawiciela 

zamawiającego w celu dokonania ostatecznego obmiaru masy pozyskanego drewna i jego ocechowania. 

Termin wykonania zadania:  

Usunięcie, zeskładowanie drzew i uporządkowanie terenu do 30 listopada 2022 r.,  

 



Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. Jeden kupujący może przedłożyć tylko jedną ofertę. 

2. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać oględzin drzew polegającym na 

sprawdzeniu ich pod względem ilościowym i jakościowym, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty.   

3. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia oraz 

wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.  

4. Zamawiający ustala minimalną cenę za pozyskanie całości masy drewna na kwotę 3.444,00 zł 

brutto. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, z podaniem ceny netto, kwoty 

podatku VAT 23%  i ceny brutto za całość masy pozyskanego drewna (wg wzoru na stronie BIP 

Krośnice). 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe sprzedaż drzew – 

Wierzchowice” na adres zamawiającego Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 w Krośnicach (pokój nr 

17 - sekretariat) osobiście lub listownie do dnia 14 października 2022 r.  

Kryterium wyboru 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto, za 

całość pozyskanego drewna. Nie dopuszcza się ofert częściowych.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Informacja o wybranej ofercie zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Zamawiającego.  

 

Drzewa można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem UG. Bliższe informacje dostępne 

pod nr tel. 71 38 46 024; 71 38 46 013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


