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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
   Wójt Gminy Sadowne zaprasza do złożenia oferty na wycinkę 72 drzew                     

rosnących na działce o nr ewidencyjnym 368 i 483 w miejscowości Sadoleś. 
 

Oferent zobowiązuje się usunąć drzewa do dnia 31 marca 2016 roku a w zamian za ich 
wartość zobowiązuje się do dopłaty na rzecz gminy. W ofercie należy przedstawić wysokość 
dopłaty. Załącznikiem do oferty jest wzór umowy, którą oferent zobowiązuje się stosować i 
podpisać w ciągu 3 dni od dnia wyboru oferty. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Drzewa, które należy usunąć:  
a) 62 drzewa z gatunku olsza czarna, o obwodzie pni drzew mierzonych na wysokości              
130 cm - 135 cm, 93 cm, 80 cm, 80 cm, 233 cm, 117 cm, 109 cm, 130 cm, 112 cm,                                        
120 cm, 128 cm, 138 cm, 113 cm, 120 cm, 160 cm, 74 cm, 144 cm, 137 cm, 134 cm,  133 cm, 
136 cm, 195 cm, 190 cm, 132 cm, 132 cm, 60 cm, 53 cm, 145 cm, 63 cm, 49 cm, 157 cm,              
47 cm, 134 cm, 127 cm, 70 cm, 124 cm, 82 cm, 124 cm, 54 cm, 112 cm, 152 cm, 142 cm,                
49 cm, 85 cm, 110 cm, 154 cm, 47 cm, 110 cm, 123 cm, 132 cm, 116 cm, 70 cm, 127 cm,               
68 cm, 110 cm, 150 cm, 190 cm, 155 cm, 190 cm, 121 cm, 200 cm, 58 cm.         
b) 10 drzew z gatunku wierzba biała, obwodzie pni drzew mierzonych na wysokości             
130 cm - 110 cm, 175 cm, 180 cm, 245 cm, 234 cm, 235 cm, 173 cm, 130 cm, 164 cm,                  
180 cm. 
 

    Termin realizacji zamówienia 
Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy, a następnie wykonania zamówienia                        

do 31 marca 2016 r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę. 
 
    Termin składania ofert 
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadownem w zamkniętej kopercie                            

z dopiskiem: „Wycinka drzew – oferta” do dnia 14.03.2016 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 14.03.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem                             
o godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

 
 

WÓJT 

/-/ Waldemar Cyran 

 

 

 

 



 

UMOWA – ZLECENIE 
 

Zawarta w dniu ………………….. 2016 roku w Sadownem pomiędzy 
1. Panem Waldemarem Cyranem – Wójtem Gminy Sadowne zwanym w dalszej części umowy 

Zleceniodawcą 

a 

2. ………………………………………………………………………..…. zam. 

……………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 

§ 1 
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania wycinkę drzew na drodze 
gminnej usytuowanej w miejscowości Sadoleś na działkach nr 368 i 483 zgodnie z decyzją nr 
………………….. . 

§ 2 
Termin wykonania określa się na dzień 31 marca 2016 roku. 

§ 3 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. Rzetelnego i terminowego wykonania wycinki 

2. Wywozu pozostałości i uporządkowania terenu 

3. Ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wyrządzone szkody powstałe w trakcie 

prac wycinkowych 

§ 4 
1. Drewno pozyskane z wycinki stanowić będzie własność zleceniobiorcy. 

2. Ze względu na wartość pozyskanego drewna Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Zleceniodawcy kwoty ………………… zł, słownie: ………………….. złotych 

3. Kwotę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 30 dni od podpisania umowy. 

§ 5 
Odbiór wykonanego zlecenia nastąpi w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia zakończenia 
robót. 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy z zakresie zmiany terminu określonego w § 2 oraz 

wynagrodzenia określonego w § 4. 

§ 7 
Wszelkie sprawy mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowiącą jej załącznik jest Decyzja …………… 

 
Zleceniobiorca     Zleceniodawca 

 


