
Olecko, 20 kwietnia 2018r. 

GKO.7021.3.16.2018 

 

Zapytanie ofertowe 

 

1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycinka drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna 

ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w Olecku, stanowiący własność Gminy 

Olecko. Szczegółowe zestawienie ilości drewna wraz z ich lokalizacją określa załącznik nr 1 

do niniejszego ogłoszenia. 

2.Odstąpiono od określania miąższości drzew i określenia asortymentów użytkowych drewna. 

Zaleca się aby oferenci dokonali wizji lokalnej w terenie i dokonali oceny miejsc do wycinki 

oraz pozyskiwanego drewna i zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. Oględzin oferowanego do pozyskania drewna 

można dokonać w miejscu jego ścięcia. 

3.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne.  

4.Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę cenową. 

5.Nie dopuszcza się modyfikacji wcześniej złożonej oferty. 

6.Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia. Oferta winna być czytelna, podpisana oraz napisana w języku polskim. W ofercie 

należy podać oferowane kwoty za realizację zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

7.Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie posiadającej następujące oznaczenie: 

„Oferta na wycinkę i pozyskanie drewna”. 
8.Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez otwierania. 

9.Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans cenowy 

zł brutto. W przypadku równych ofert cenowych, decydującym kryterium będzie wskazany 

termin wykonania usługi. 

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnym 

pismem.  

11.  Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

12.Do zadań nabywcy należeć będzie wycinka oraz transport drewna z miejsca wycinki i 

uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac w terminie ustalonym w umowie zakupu drewna. 

Wszelkie koszty związane z wycinką i pozyskaniem drewna ponosi kupujący. 

13.Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 15 czerwca 2018 roku. 

14.Uprawnionymi osobami do kontaktu z oferentami są: 

a) Przemysław Drozd- tel. 87-520-16-03 

b) Sławomir Hatalski- tel. 87-307-03-63 

c) Marta Witkowska- tel. 87-520-23-83 

15.Oferty w zaklejonych kopertach pn. „Oferta na wycinkę i pozyskanie drewna” należy 

składać w Urzędzie Miejskim w Olecku ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, pokój nr 12 

(sekretariat) do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 10. 

16.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz. 10
15

 w pokoju nr 4 tut. 

Urzędu. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1.Zestawienie ilości drewna- załącznik nr 1 

2.Wzór oferty- załącznik nr 2 

 



 

Załącznik do 

GKO.7021.3.16.2018 

 

 

Zestawienie ilości drzew do wycinki  

 

Lp. Miejsce Gatunek Ilość  

1 Olecko, Plac Wolności- 

park, dz. o nr ewid. 631 

Akacja (150 cm, 105 cm, 102 cm) 

Klon (258 cm, 110 cm, 105 cm, 142 

cm, 113 cm, 120 cm, 140 cm, 72 cm,  

190 cm, 189 cm,  115 cm) 

Dąb (191 cm) 

 

 

3 

11 

 

 

1 

2 Olecko, cmentarz 

ewangelicki dz. o nr geod. 

409 

Klon (70 cm, 80 cm, 195 cm) 

 Wiąz (60 cm, 60 cm) 

3 

2 

3 Al. 450-lecia Olecka dz. o 

nr geod. 3234/1 

Klon (193 cm, 182 cm, 175, 92 cm) 

Lipa (150 cm) 

Topola (195 cm, 184 cm, 152 cm, 

198 cm, 102 cm, 52 cm) 

Olcha (62 cm, 53 cm, 50 cm) 

Wierzba (116 cm, 85 cm, 65 cm, 72 

cm, 83 cm, 129 cm, 110 cm, 92 cm, 

105 cm, 90 cm, 85 cm, 115 cm, 110 

cm, 450 cm, 470 cm, 154 cm) 

4 

1 

6 

 

3 

16 

4 ul. Gołdapska Park Sportu 

i Rekreacji dz. o nr ewid. 

50/5, 49/2 

Klon (350 cm, 65 cm, 65 cm, 100 

cm, 126 cm, 115 cm, 95 cm, 54 cm, 

92 cm, 85 cm, 120 cm, 120 cm, 120 

cm, 112 cm,115 cm, 120 cm,115 cm) 

Wiąz (120 cm, 115 cm,) 

Wierzba (130 cm, 203 cm) 

Brzoza (140 cm, 150 cm) 

Lipa (128 cm, 65 cm, 82 cm, 105 

cm, 60 cm, 55 cm,)  

Olcha (130 cm, 130 cm) 

17 

 

 

 

2 

2 

2 

6 

 

2 

Razem  81 

 

  



 

 
Załącznik nr 2 do 

GKO.7021.3.16.2018 

 

…………………………………. 

Nazwa oferenta (imię i nazwisko) 

…………………………………. 

Siedziba oferenta (adres do korespondencji) 

…………………………………… 

Tel. kontaktowy 

 

        Burmistrz Olecka 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 20.04.2018r. zapytania ofertowego na wycinkę drzew 

oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w 

Olecku: 

 

1. Oferuję wykonanie wycinki drzew wymienionych w załączniku nr 1 za cenę: 

 

…………………………. zł brutto  

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….) 

 

 

2. Oferuję cenę zł brutto za pozyskane z wycinki drewno zgodnie z załącznikiem nr 1  

za kwotę: 

 

…………………………. zł brutto  

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….) 

 

3. Deklaruje termin wykonania usługi do dnia ……………………………….. 

 

3.Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, dokonałem wizji 

lokalnej i nie wnoszę do nich uwag ani żadnych zastrzeżeń. 

 

4. Zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich ewentualnych szkód powstałych 

w wyniku prowadzonych prac. 

 

         

……………………… 

                  (podpis) 

 

 

 

 

 


