
Wójt Gminy Rzeczyca ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy): 

 

1. Na sprzedaż drzew na pniu na działkach o  nr ewid.  535 oraz 537 obręb Grotowice, 

gm. Rzeczyca – pas drogowy drogi gminnej – Nr 116358E. 

2. Liczba drzew przeznaczonych do ścięcia: 29.  

3. Zestawienie drzew do wycinki: 

Lp. Gatunek drzewa Obwód drzewa na wysokości 130 cm. w cm 

1. Wiąz pospolity 115 

2. Wiąz pospolity 93 

3. Wiąz pospolity 118 

4. Wiąz pospolity 107 

5. Wiąz pospolity 132 

6. Wiąz pospolity 214 

7. Sosna zwyczajna 150 

8. Dąb szypułkowy 77 

9. Robinia akacjowa 142 

10. Dąb szypułkowy 132 

11. Robinia akacjowa 185 

12. Robinia akacjowa 176 

13. Wiąz pospolity 80 

14. Robinia akacjowa 164 

15. Sosna zwyczajna 130 

16. Modrzew europejski 197 

17. Robinia akacjowa 105 

18. Wiąz pospolity 158 

19. Topola osika 55 

20. Olsza czarna 143 

21 Olsza czarna 230 

22. Klon jesionolistny 110 

23. Wiąz pospolity 127 

24. Dąb szypułkowy 190 

25. Klon zwyczajny 80 

26. Klon jawor 104 

27. Klon jesionolistny 57 

28. Olsza czarna 147 

29. Buk pospolity 75 

 

4. Oferty należy składać na druku oferty. 

5. Cena wywoławcza za 1 szt. drzewa do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 100,00 zł 

brutto. 

6. Wybrany Oferent ponosi wszelkie koszty  związane  z  pozyskaniem  zakupionego  drzewa 

w tym również związane uprzątnięciem terenu w obrębie wycinanych drzew (dotyczy ściętych 

drzew, gałęzi itp.). 

7. Oferent jest zobowiązany do uzyskania zgody na przejazd drogami w celu transportu 

pozyskanego materiału z właścicielami/zarządcami dróg we własnym, jeżeli będą niezbędne. 

8. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent zobowiązany jest do zakupu 

całości drewna. 



9. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

10. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone 

w ogłoszeniu o przetargu. 

11. Złożenie ofert do sekretariatu Urzędu Gminy w Rzeczycy – do dnia 10 listopada 2022 

roku do godz. 9.00 w kopercie z dopiskiem: „Oferta cenowa na sprzedaż drzew na pniu”. 

12. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania 

oferenta. 

13. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena zakupu brutto łącznie za całość oferty. 

14. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – 10 listopada 2022 r. godz. 9.15 w Urzędzie Gminy 

w Rzeczycy. 

15. Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną przekazane niezwłocznie  po  otwarciu  ofert 

wszystkim Oferentom biorącym udział w przetargu: pisemnie lub za pośrednictwem form 

komunikacji elektronicznej. 

16. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy 

w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty, najpóźniej do 

20 listopada 2022 roku. 

17. Termin realizacji umowy i uprzątnięcia drzewa – do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

18. Z chwilą przekazania miejsca wycinki Kupujący przejmuje  odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili 

uprzątnięcia drewna. 

19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za stan jakościowy  drzewa objętego sprzedażą 

z chwilą podpisania umowy przez strony. 

20. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:  

o zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas uprzątnięcia; 

o wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu 

lub osobom trzecim; 

o transport drewna z miejsca wycinki; 

o uprzątniecie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi itp.). 

21. Zaleca się, aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży. 

22. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez 

podania przyczyn. 

23. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia. 

24. Zapłata kwoty nabycia drewna- do 3 dni od daty podpisania umowy przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Sprzedającego w umowie. 

 

25. Formularze ofertowe dostępne są w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, a także są do pobrania 

ze strony internetowej gminy (www.rzeczyca.pl) oraz Biuletynu Informacji Publicznej. 

26. Wszelkich innych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Rzeczyca, w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45 lub tel. (44) 7-105-111. 

 

http://www.rzeczyca.pl/

