INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Określenie przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest:
„Sprzedaż 11 szt. drzew na pniu z pasa drogi wewnętrznej
dz. nr 5966 w Mielniku”
- będących własnością Gminy Mielnik.
Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem (z własnym
załadunkiem) z miejsca pozyskania.
2. Przetarg jest ważny kiedy wpływa tylko jedna oferta.
3. Z chwilą przekazania terenu kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na
drodze, oraz nieruchomości przyległych, w okresie wykonania prac tj. do chwili ponownego
przekazania terenu dla Sprzedającego.
4. Sposób obliczenia ceny zakupu przez oferenta.
Przy obliczaniu ceny zakupu drzew na pniu należy uwzględnić:
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki
- ścięcie drzew
- uprzątnięcie dłużyc i gałęzi z pasa drogowego, łącznie z ich utylizacją.
- wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na
gruntach przyległych, budynkach, ogrodzeniach, osobach i mieniu ruchomym.
- wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.
Przed złożeniem oferty Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z terenem oraz innymi warunkami
nie opisanymi w niniejszej informacji, a które są istotne dla ustalenia oferowanej kwoty.
5. Cena wywoławcza (brutto) wynosi:
1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc złotych 00/100)
6. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) ofertę należy przygotować na formularzu dołączonym do instrukcji. Oferent przed
opracowaniem oferty powinien obejrzeć oferowane do sprzedaży drzewa.
2) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią/podpisem oferenta i osób/osoby uprawnionych do
składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby,
3) oferta musi zawierać:
a) dokładną nazwę firmy/osoby i adres/siedzibę oferenta,
b) cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie)
c) oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
4) do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy
5) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powinna być
oznaczona nazwą i adresem Oferenta, zaadresowana do Sprzedającego na adres:
Gmina Mielnik
17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38
tel. 85 656 58 61, fax: 85 65 77 121
e-mail: gmina@mielnik.com.pl
www.mielnik.com.pl
Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem „Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogi
wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku” oraz posiadać oznaczenie: „ Nie otwierać przed
13.12.2013r godz. 11:15 ”
7) oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszej
instrukcji.
9. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto za drzewa oferowane do sprzedaży .

10. Czas związania ofertą - 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Oferty należy złożyć w siedzibie Sprzedającego - w Urzędzie Gminy w Mielniku, ul. Piaskowa
38, w Sekretariacie do dnia 13.12.2013 r. do godz. 11:00.
12. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Sprzedającego w sali konferencyjnej dnia 13.12.2013 r. o
godz. 11:15.
13. Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.
24. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem przetargowym uprawnionym do
kontaktów z Oferentami jest Pani Dariusz Romaniuk tel. 085 656 58 71 w godzinach 7:30 ÷ 15:30
15. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej Sprzedającego w Urzędzie Gminy
Mielnik oraz na stronie internetowej BIP Gminy Mielnik. Ponadto o rezultacie postępowania
przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem oferenta,
który wygrał przetarg.
16. Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Sprzedającego listem poleconym, faksem lub
osobiście, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
17. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
18. W przypadku gdy oferent którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
19. Zapłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia FV na konto w niej wskazane.
20. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim uiszczeniu oferowanej kwoty.
21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych
kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony
22. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
23. Załączniki:
1) Oferta
– zał. nr 1
2) Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 2
3) Umowa-wzór
– zał. nr 3

