
ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE 

1. Zamawiający-Gmina Gorzyce 

2. Przedmiot zamówienia- Wycinka i wykup drzew w Sołectwie 

Gorzyce, Rogów. 

2.1 Zadanie pn: Wycinka drzew w sołectwie Gorzyce, Rogów 

wraz z uprzątnięciem terenu: 

-Gorzyce dz. nr 475/14 – drzewo z gatunku sosna zwyczajna o 

obwodzie pnia 165cm wraz z frezowaniem pnia 

-Gorzyce dz. nr 33 – drzewo z gatunku brzoza brodawkowata o 

obwodzie pnia 104cm wraz z frezowaniem pnia 

-Gorzyce dz. nr 103 – drzewo z gatunku wiśnia royal o obwodzie pnia 

74cm wraz z frezowaniem pnia 

-Rogów dz. nr 210/30 – drzewo z gatunku jodła pospolita o obwodzie 

pnia 77 cm wraz z frezowaniem pnia 

3. Termin realizacji zamówienia- w terminie do 30.09.2022r. 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 

w Gorzycach ul. Kościelna 15 do dnia 02.09.2022r. do godz. 14.00. 

Oferty mogą zostać także przesłane pocztą lub faksem, jednak 

rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy w 

Gorzycach najpóźniej dnia 02.09.2022r. do godz. 14.00. 

6. Warunki płatności- w terminie do 30dni od złożenia faktury w 

Urzędzie Gminy w Gorzycach. 

7. Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Szryt tel. (32) 45 

13 056 wew. 41  

8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym 

jedynym kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie 

wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowane cena będzie 

musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie 

pierwotnej.  



9. Inne informacje: 

- zakres usługi obejmuje wycięcie drzew wraz z uporządkowaniem 

terenu po przeprowadzonych pracach, 

- za wszelkie szkody wynikłe z wykonywanych prac odpowiada 

wykonawca, także względem osób trzecich, 

- przed złożeniem oferty należy zapoznać się z lokalizacja drzew oraz 

warunkami istniejącymi w terenie – możliwość wskazania lokalizacji w 

terenie przez pracownika urzędu  - spotkanie w Urzędzie Gminy w 

Gorzycach ul. Kościelna 15 w dniu 31.08.2022 o godz. 8.00 

- wykonawca zobowiązuje się wykupić pozyskane drewno, które 

odbierze własnym transportem, 

- ostateczną decyzję o wycince drzewa w bieżącym roku zamawiający 

podejmie po otrzymaniu ofert, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania usługi lub 

jej części, 

- wykonawca winien złożyć ofertę wg załączonego wzoru, 

- kryterium wyboru oferty stanowić będzie różnica ceny brutto za 

wycinkę drzew, a cenę brutto wykupu drewna ( za najkorzystniejszą 

ofertę uznaje się ofertę z najmniejszą różnicą pomiędzy ww. cenami) 

dla danego zadania. 

Załączniki: 

- wzór oferty cenowej 

- wzór oferty zakupu drewna 

- załącznik mapowy z zaznaczoną lokalizacją drzew do wycinki. 

 

Gorzyce, dnia 24.08.2022r. 



 

Z up. Wójta 

Izolda Gajowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA CENOWA WYCINKI 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w sołectwie Gorzyce, Rogów 

wraz z wykupem drewna. 

1. Treść oferty: 

1.1. Nazwa wykonawcy i telefon  

kontaktowy:_______________________________________________ 

1.2. Adres  

wykonawcy:_______________________________________________ 

1.3.NIP:__________________________________________________ 

1.4. Regon: _______________________________________________ 

1.5. Nr rachunku bankowego:_________________________________ 

1.6. Przedmiot zamówienia: 

1.6.1 Wycinka drzew: 

-Gorzyce dz. nr 475/14 – drzewo z gatunku sosna zwyczajna o 

obwodzie pnia 165cm wraz z frezowaniem pnia 

-Gorzyce dz. nr 33 – drzewo z gatunku brzoza brodawkowata o 

obwodzie pnia 104cm wraz z frezowaniem pnia 

-Gorzyce dz. nr 103 – drzewo z gatunku wiśnia royal o obwodzie pnia 

74cm wraz z frezowaniem pnia 

-Rogów dz. nr 210/30 – drzewo z gatunku jodła pospolita o obwodzie 

pnia 77 cm wraz z frezowaniem pnia 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za : 

Cenę 

netto:__________________________________________________ 



słownie 

złotych:______________________________________________ 

Podatek 

VAT:_________________________________________________ 

słownie 

złotych:______________________________________________ 

Cenę  

brutto:_______________________________________________ 

słownie  

złotych:_______________________________________________ 

1.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i  

nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

1.8 Oświadczam, iż posiadam, niezbędną wiedzę i doświadczenie w  

zakresie realizacji przedmiotowego zapytania 

1.9 Okres gwarancji- nie dotyczy 

1.10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie do 

31.10.2022. 

1.11 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu  

cenowym. 

1.12 Inne informacje Wykonawcy: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



OFERTA CENOWA ZAKUP DREWNA 

1. Zobowiązuję się do zakupu drewna pozyskanego z zapytania 

cenowego Gminy Gorzyce z sołectw 

1.1 Gorzyce, Rogów za poniższą cenę: 

Cenę  

netto: _______________________________________________ 

Słownie 

złotych:______________________________________________ 

Podatek 

VAT:_________________________________________________ 

słownie 

złotych:______________________________________________ 

Cenę  

brutto:_______________________________________________ 

słownie  

złotych:_______________________________________________ 

 

2. Kupujący odbierze drewno własnym transportem, na własny koszt i 

ryzyko. 

3. Wszystkie szkody powstałe wskutek zebrania i transportu drewna z 

ww. terenów zostaną pokryte przez Kupującego. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 



Załącznik mapowy: 

 

 

 

 



 

 


