
                                                                             

 

 

…………………………..                                       Baranów Sandomierski, dnia  12.11.2015 r. 

           

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do składania ofert na: 

,,Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy 

Baranów Sandomierski  wraz z uporządkowaniem terenu” 

 

I. Dane zamawiającego: 

Gmina Baranów Sandomierski 

ul. Gen. L. Okulickiego 1 

39-450 Baranów Sandomierski 

Tel. (15)  811 85 81  

Fax: (15) 811 85 82 

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;  

e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl 

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Kompleksowa wycinka drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów 

Sandomierski wraz z uporządkowaniem terenu, w  miejscowościach: 

 

1)  Skopanie :  

 działki ewidencyjne numer: 440/6 – 0,2636 ha; 440/7 – 0,2712 ha; 440/8 – 0,2689 ha;  

cz. dz. 1906 –  0,85 ha; cz. dz.1908 – 1,80 ha; 1507/41 – 1,6458 ha; 1920 – 3,9214 ha;  

1863 – 0,0717 ha, 1865 – 0,0901 ha; 1866 – 0,1051; 1867 – 0,0999 ha; 1903 – 0,1151 ha; 

1904 – 0,1171 ha;  1715/95 – 1,1858 ha; 555/1 – 0,2955 ha; 555/2 – 0,2697 ha; 1910 – 0,1007 

ha;  1911 – 0,0857 ha; 1912 – 0,0861 ha; 1913 – 0,0859 ha; 1914 – 0,0859 ha; 1915 – 0,0861 

ha; 1916 – 0,0863; 1917 – 0,0859 ha; 1918 – 0,1019 ha; 1919 – 0,4349 ha; cz. dz.1853/4 – 

0,17ha, 

o łącznej powierzchni ok. 12,06 ha, 

2) Baranów Sandomierski: 

działka ewidencyjna numer  1988 o powierzchni 2,6891 ha, 

3) Wola Baranowska: 

działka ewidencyjna numer 3240 o powierzchni 5,3897 ha, 

4) Kaczaki: 

działka ewidencyjna numer 2859/11 o powierzchni ok. 3,00 ha, 

2. W ramach kompleksowej wycinki drzew i krzewów różnych gatunków i o różnych 

obwodach pnia , Wykonawca jest zobowiązany do: 

http://www.baranowsanodmierski.pl/
mailto:urzad@baranowsandomierski.pl


 

a) kompleksowego wyczyszczenia w/w działek z zadrzewienia i zakrzaczenia wraz 

z usunięciem karp (system korzeniowy wraz z pniakami) oraz wyczyszczenie z gałęzi, 

roślin, śmieci, 

b)  uporządkowania i wyrównania terenu, 

c)  przywrócenia rolnego charakteru gruntu poprzez przeoranie działki, na której wykonywane 

były prace stanowiące przedmiot niniejszego zapytania. 

 

3. Przy wykonywaniu prac objętych zapytaniem należy: 

 

1) przestrzegać przepisów bhp , 

2) zachować szczególną ostrożność aby nie wyrządzić szkody osobom trzecim, 

3) wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew  w zabudowie, 

kolizje z napowietrzną siecią energetyczną, infrastrukturą podziemną, koniecznością 

wycinki drzew metodą alpinistyczną, 

4) sporządzić projekt organizacji ruchu jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

5) odpowiednio zabezpieczyć teren wycinki, między innymi poprzez: 

      a) otaśmowanie terenu taśmą ostrzegawczą BHP, 

      b) zabezpieczenie podczas wycinki przed wtargnięciem osób lub wjazd pojazdów na teren   

           prowadzonych prac. 

 

III. Opis sposobu opracowania oferty: 

W związku z tym, iż wartość pozyskanego w trakcie wycinki drzewa jest znaczna 

w porównaniu z usługą usunięcia drzew i krzewów oraz uporządkowania terenu,  Oferent 

winien wziąć pod rozwagę ten fakt w swojej ofercie, 

  

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

 Wykonawca winien posiadać wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny (między 

innymi odpowiedniej mocy ciągnik rolniczy) co pozwoli na prawidłowe wykonanie prac. 

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania prac polegających na wycince drzew  

i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski, przez osobę uprawnioną, 

posiadającą odpowiednie uprawnienia pilarza. 

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia przekazania placu wycinki do dnia 

28.02.2016 r. 

 

VI. Opis przygotowania oferty. 
 

1. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej 

następującym napisem: 

      „Oferta na Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów na gruntach Gminy 

Baranów Sandomierski wraz z uprzątnięciem terenu”. 



2. Przed przygotowaniem oferty Oferent winien zapoznać się, w terenie, z miejscem 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VII. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć ( osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta    

 i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 139-450 Baranów Sandomierski 

(Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do 24.11.2015 r. do godziny 1000.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2015 r.   o godz. 1015. 

3. Oferenci, których oferta była najkorzystniejsza zostaną o tym fakcie powiadomieni 

pisemnie.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7.  Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

8. Odbiór wykonanych prac, stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego 

będzie potwierdzony stosownym protokołem. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. 

 

Pani Alina Kantor  tel. (15) 811 85 81 wew. 114.  

 

IX. Postanowienia ogólne. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 12.11.2015 r. 

 

 

 

................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

 
 

OFERTA 
 

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn. ,,Kompleksowa 

wycinka drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski wraz 

z  uporządkowaniem terenu” nasza (moja) oferta jest następująca: 

 

1) dla działek w Baranowie Sandomierskim, o nr ewidencyjnych 

…………………………. : 

a) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek - za dopłatą  

z mojej strony za pozyskane z wycinki drewno w kwocie ……………………. 

(słownie: ………………………………………….)*, 

b) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek – za pozyskane 

w  trakcie wycinki drewno*, 

c) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek, mając na 

względzie drewno pozyskane z wycinki - za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………. (słownie: …………………………………………..)*  

Kwoty z pozycji a) oraz c) należy podać w PLN, 

2) dla działek w Kaczakach, o nr ewidencyjnych …………………………. : 

a) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek - za dopłatą  

z mojej strony za pozyskane z wycinki drewno w kwocie ……………………. 

(słownie: ………………………………………….)*, 

b) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek – za pozyskane 

w  trakcie wycinki drewno*, 

c) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek, mając na 

względzie drewno pozyskane z wycinki - za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………. (słownie: …………………………………………..)*  

Kwoty z pozycji a) oraz c) należy podać w PLN, 

3) dla działek w Skopaniu, o nr ewidencyjnych …………………………………….. : 

a)  wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek - za dopłatą  

z mojej strony za pozyskane z wycinki drewno w kwocie ……………………. 

(słownie: ………………………………………….)*, 

b) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek – za pozyskane 

w trakcie wycinki drewno*, 

c) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek, mając na 

względzie drewno pozyskane z wycinki - za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………. (słownie: …………………………………………..)*  



Kwoty z pozycji a) oraz c) należy podać w PLN, 

 

4) dla działek w Woli Baranowskiej, o nr ewidencyjnych …………………………. : 

a) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek - za dopłatą  

z mojej strony za pozyskane z wycinki drewno w kwocie ……………………. 

(słownie: ………………………………………….)*, 

b) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek – za pozyskane 

w  trakcie wycinki drewno*, 

c) wycinka drzew i krzewów z uporządkowaniem terenu w/w działek, mając na 

względzie drewno pozyskane z wycinki - za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………. (słownie: …………………………………………..)*  

Kwoty z pozycji a) oraz c) należy podać w PLN, 

 

2. Oświadczam/my, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                                     

……………........................................................ 

(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

* zakreślić odpowiednie, np. „a)” lub „b)” albo „c)” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.11.2015 r. 

 

 

 

 

UMOWA nr ………………………… 
 

W dniu, …………………. , w Baranowie Sandomierskim, pomiędzy: 

Gminą Baranów Sandomierski, z siedzibą: 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 

1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………... 

a  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………... zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…….., 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. W oparciu o ofertę z dn. ……………Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania, stanowiące przedmiot niniejszej umowy: ,,Kompleksowe wycięcie drzew 

 i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski wraz z uporządkowaniem 

terenu”, w n/w miejscowości, na następujących działkach: 

1) ……………….., nr ewidencyjne działki/działek:………………………………………, 

nazwa miejscowości 

2) ……………….., nr ewidencyjne działki/działek:………………………………………, 

nazwa miejscowości 

3) ……… 

2. Przedmiot umowy, określony w ust. 1, polega na: 

1) kompleksowym wyczyszczeniu (wycince) w/w działek z zadrzewienia i zakrzaczenia 

wraz z usunięciem karp (system korzeniowy wraz z pniakami) oraz wyczyszczeniu 

z  gałęzi, roślin, śmieci, 

2)  uporządkowaniu i wyrównaniu terenu, 

3) przywróceniu rolnego charakteru gruntu poprzez przeoranie działki, na której 

wykonywane były prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy. 

3. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, udzieli wszelkich, znajdujących się w jego 

posiadaniu informacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. W związku z tym, iż pozyskane podczas wykonywania przedmiotu umowy drzewo przechodzi na 

własność Wykonawcy zobowiązany jest on do odpowiedniego jego zabezpieczenia. Zamawiający 

nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nieodpowiednie składowanie pozyskanego drzewa oraz 

za ich ewentualną kradzież. 

§ 2 

 



1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia: 28.02.2016 roku. 

2. Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz działek wraz z mapą określającą ich granice. 

3. Mając na uwadze, że przed złożeniem swojej oferty Wykonawca zapoznał się dokładnie  

z granicami działek, na których ma być wykonany przedmiot umowy oraz z tym, które 

drzewa należy wyciąć, Wykonawca przed podjęciem pierwszych czynności, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy jeszcze raz zobowiązany jest upewnić się co do granic działek 

lub ich części oraz, które drzewa i  krzewy winien usunąć, jak również z ewentualnymi 

przeszkodami, mogącymi mieć wpływ na  wykonanie prac w ramach niniejszej umowy. 

§ 3 

 

Zamawiający dokona odbioru  przedmiotu umowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 

 

§ 4 

 

Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest Wiesław Ślęzak – 

pracownik Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

 

§ 5 

 

Wykonawca oświadcza że posiada odpowiednią wiedzę oraz potencjał sprzętowy (między 

innymi odpowiedniej mocy ciągnik rolniczy) a także kadrowy do wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1, i zobowiązuje się wykonać je w terminie wskazanym w § 2 ust. 

1. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania prac polegających na wykonaniu wycinki 

drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski, przez osobę 

uprawnioną, posiadającą odpowiednie uprawnienia pilarza. 

 

§ 6 

 

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, mając na 

względzie wartość pozyskanego przez Wykonawcę drzewa: 

1) Wykonawca dopłaci Zamawiającemu kwotę: ……………………. (słownie: 

………………………………………….)*, 

2) Wykonawca otrzyma pozyskane podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy  

drewno*, 

3) Wykonawca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku (faktury) otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie: ……………………. (słownie: 

…………………………………………..)*  

*zastosowany zostanie zapis zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust.1 pkt 3  nastąpi w terminie 14 dni od  daty 

otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku (faktury), wraz  

z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Wypłata należności określonych w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zapisy ust. 3, 4, 5 stosuje się w przypadku zastosowania zapisu pkt 3 ust. Pierwszego. 



6. W przypadku zastosowania zapisu pkt 1 w ustępie pierwszym Wykonawca dokona wpłaty 

kwoty w  nim zawartej na konto Zamawiającego – nr konta 42 9434 1067 2004 1400 0130 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów bhp  

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz podczas składowania i zwózki 

pozyskanego drewna. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, poprzez między innymi: 

1) przestrzeganie przepisów bhp , 

2) zachowanie szczególnej ostrożności aby nie wyrządzić szkody osobom trzecim, 

3) zwrócenie uwagi na wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew  

 w zabudowie, kolizje z napowietrzną siecią energetyczną, infrastrukturą podziemną, 

koniecznością wycinki drzew metodą alpinistyczną, 

4) sporządzenie projektu organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

5) odpowiednie zabezpieczenie terenu wycinki, między innymi poprzez: 

a)  otaśmowaniu terenu taśmą ostrzegawczą BHP, 

b) zabezpieczenie podczas wycinki przed wtargnięciem osób lub wjazd pojazdów na 

teren prowadzonych prac. 

 

§ 8 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te 

będą wyliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu, 

a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w  wysokości 20 zł. - za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

w    wysokości 500 zł. 

2) Zamawiający płaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości 500 zł. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zlecenia jego 

wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw określonych w niniejszej umowie na rzecz osoby 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

 

 

 



§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane pomiędzy  

stronami polubownie. 

2. W przypadku, kiedy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny wszelkie sprawy 

sporne rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na miejsce 

wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 


