
GN.6840.2.3.2018.AN Otwock, dn. 5.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaL drewna z zaladunkiem i transportem we wlasnym zakresie pochodz4cego zwycinki drzew z
nieruchomo6ci stanowi4cych wlasno66/ bgd4cych we wladaniu Skarbu Paristwa

Powiat Otwocki

ul. C6ran 13

05-400 Otwock

Zaproszenie do skladania ofert

Zapraszamy Paristwa do udzialu w postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Zapytanie ofertowe .na: ,,Sprzedaz drewna opalowego pozyskanego w ramach wycinki drzew z
nieruchomo6ci stanowi4cych wlasno6d/bgdqcych we wladaniu Skarbu Paristwa.

I. Opis przedmiotu sprzeda2y:

1. PrzedmiotemsprzedaLy jest drewno opalowe o wymiarach:

Nr stosu Drewno opalowe

Wg. gatunku drzewa

Wvrniarv stos6w Masa drewna s4 w stosie

DlugoSi

m

WysokoSi

m

Dl.

m

Walk6w mP 1n3

1 Topola 2 ilh 0,9 0,9 0,58

2 Topola 2,8 7,1, 0,9 2,77 1,80

3 Topola J 0,9 0,7 7,89 7,22

4 Topola 0,9 0,6 0,8 0,38 n)\

5 Topola 2 0,9 0,8 '1.,44 0,94

6 Topola 2 0,8 no "1,44 0,94

7 Robinia akacjowa 15 1A 1,3 )72 1,77

8 Sosna 2 1,26 1,,3 3,28 2,13

X Razem X X x '1.4,83 9,63

Nr stosu Drewno opalowe

Wg. gatunku drzewa

Wvmiarv stos6w Masa drewna

DlugoSi

m

WysokoS6

m

DI

m

Walk6w mP 1n3

2.



7 Sosna 4,8 1,,1 r,z 6,34 4,72

2 Brzoza i pozostate

Li6ciaste twarde

0,8 0,65 1) 0,62 0,4

a
-) Klon jesionolistny 2,7 0,9 7,25 3,04 1.,97

4 Robinia aka{owa A 7,1 r,2 q?R 3,43

Razem X X X 1.5,28 9,92

3.

Nr stosu Drewno opalowe

Wg. gatunkr drzewa

Wymiary Stos6w Masa drewna

DtugoSi

m

WysokoSi

m

Dt.

m

Waik6w mP 1n3

1 Topola 1a1,J L,3 ))o 3,72 )A1

2 Topola 4 2 2,20 17,60 77,44

a
J Klon 1,,60 0,75 0,87 1.,04 0,67

4 Klon 0,90 0,40 0,87 0,31 0,20

Razem X X x )) 67 L4,73

II. Ustala sig ceng minimaln4, zakt6r4Skarb Paristwa rep.przez Starostg Otwockiego chce sprzeda(wf w
drewno- 2 765,09 zl netto (fuun tysiqce siedemset sze11dziesiqt pigi ztotych 9/1.00 netto) - do ceny sprzedaLy
zostanie doliczony podatek VAT w wysoko6ci 8%.

IIl. Uwaga !

- Do obotpiqzku nabytucy dretona nale2y sprarudzenie terenu, na kt1rym znajduje sig dreruno przeznnczone tlo
sprzerlniy.

- Po dokonnniu znkupu nie ma mo2litoosci sktadnnia reklamacji,

-Po dokonnniu zakupu nabytuca jest zoboruiqzany do samodzielnego zatadounnio i wyntozu z miejsca sktndouania.
Prnce nalezy tak uykonn6, aby nie spozoodowad iadnych szkdd,

- Za szkody potustnte podczns zstadunku i trnnsportu odpouiadn nabyuca do wysoko1ci faktycznie poniesionej szkody

- ll nby ru c n zob o t o ir1z atty b g dzie do p r ze s tr ze ganin za sad b e zp ie c zeit s tt u n.

- Nie dopuszcza sig sktadnnia ofert czg1ciotuych, Sprzedajqcy Tuymaga ztoienia oferty na cato1i sprzedmunnego
dretuna.

- Oferty zauierajqce ceny ni2sze ni2 zuytuotarucze oraz na zakup tylko c46ci drezuna - bgdq odrzucnne.

[V. Kryteria oceny ofert:

Oferty zoslan4 ocenione przezSprzedaj4cego w oparciu o nastgpuj4ce kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga700%

V. Miejsce, termin i spos6b skladania ofert wraz z niezbgdnyni zal4cznikami:



Ofertg nale|y:
a) zloLy( w formie pisemnej w jgzyku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobi6cie,
pisemnie - listem) w siedzibie SprzedajAcego/ Punkt obslugi interesant6w do dnia: 20 sierpnia 2018 r. do
godz. l2oo.

b) ofertg nale2y opakowa( w jednej kopercie zaadresowanej na Sprzedaj4cego i opatrzonej napisem:
Zapytanie ofertowe na: ,,SprzedaL drewna opalowego pozyskanego w ramach wycinki drzew z
nieruchomo6ci stanowiEcych wlasnody'bgd4cych we wladaniu Skarbu Parlstwa."

VI. Rozstrzygnigcie postgpowania:

Sprzedaj4cy po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawc6w.

Nie dopuszcza sig skladania ofert czg6ciowych. Sprzedaj4cy wymaga zlo2eria oferty na calo6i
sprzedawanego drewna (l4cztie sortyment S2A i S4).

Oferty zawieraj4ce ceny nilsze niz wywolawcze otazna zakup tylko czg6ci drewna - bgda odrzucane.

AROSTY

'it?!,lllbh"
ruchomoSciami



Zalaczntk nr I

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres NBYWCY

Kontakt: tel.... ......, fax

e-mail:.......

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego o wartoSci poniZej

30.000 euro

sygnatura GN.6840;2.3.2018.AN z dnia 5.07.2018 r.

a) skladam niniejszq ofertp zapytanie ofertowe na: ,,Sprzeda2 drewna opalowego
pozyskanego w ramach wycinki drzew z nieruchomo6ci stanowi4cych
wlasno6y'bgd4cych we wladaniu Skarbu Paristwa."

Kryterium - Cena zakupu

zacene brutto ......PLN,

Slownie: zlotYch

Wtym VAT8%

podpis r pieczgc nabywcy:

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044


