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Ustrzyki Dolne, dnia 27-03-2020 r. 

 
 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 20R, 38-700 Ustrzyki Dolne 

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż „drzewa na pniu” 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, z póź. zm.). 

 

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843) ogłoszenie podlega wyłączeniu z obowiązku stosowania 

procedur przewidzianych w/w ustawą. 

 

 

Opis przedmiotu przetargu: 

 

1. sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie zakrzaczeń   

na działce 1635 w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ul. Przemysłowej 20R.  

Gatunek drzewa: drzewa mieszane, szczegółowy wykaz wraz obwodem pnia mierzonym  

na wysokości 120cm  stanowi załącznik nr. 3.   

 

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone  

w ogłoszeniu. 

 

3. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości wykfalifikowanych 

pracowników niezbędnych do bezpiecznego, sprawnego wykonania zadania (załącznik nr 2).  

 

4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac 

zobowiązany jest do usunięcia drewna, gałęzi, zakrzaczeń na własny koszt i ryzyko. 

Pniaki pozostałe po ścince drzew mogą wystawać nad powierzchnią terenu do 10 cm. 
 

5. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew. 
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6. Termin realizacji zadania 

− wycinka drzew do dnia 21.04.2020 r. 

− uporządkowanie terenu (w tym usuniecie ściętych drzew, gałęzi, zakrzaczeń ) do dnia 

30.04.2020 r. 

 

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta na zakup drzewa na 

pniu” w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 20R, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 3.04.2020 r. do godz. 1400. 

 

8. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży. 

 

9. Oferta (zał. Nr 1) musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego 

reprezentowania. 

 

10. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena netto . 

 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.04.2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20R, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

 

12. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej oferty, Wykonawcy, którzy złożyli te 

oferty zostaną zaproszeni do negocjacji osobistych lub telefonicznych lub mailowych. 

 

13. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 8.04.2020 r. 

 

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 

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

według wzoru stanowiącego załącznik nr.4 do niniejszego ogłoszenia w terminie do 

10.04.2020 r. 

  

16. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent,  

w szczególności koszty: 

− zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew  

i zakrzaczeń oraz uprzątnięcia gałęzi,  

− wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub 

osobom trzecim, 

− uprzątnięcia terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, zakrzaczeń,  gałęzi). 
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17. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.  

 

18. Wszelkich wyjaśnień udziela Kierownik Ciepłowni Andrzej Dydak, tel.: 500 044 406 

w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

Zarząd 

PEC Sp. z o.o. 

Ustrzyki Dolne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

a. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1; 

b. Oświadczenie – Zał. Nr 2; 

c. Wykaz drzew do wycinki – Zał. Nr 3; 

d. Wzór umowy – Zał. Nr 4. 
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