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ZAKUP DREWNA SKŁADOWANEGO NA DZIAŁCE NR 8602 POŁOŻONEJ PRZY UL.
SIKORSKIEGO W SIEWIERZU, A W CAŁOŚCI POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW Z TERENU
INWESTYCJI GMINNYCH.
RIFZP-I.7011.000005.2018
Siewierz, dnia 09 października 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
REGON: 276258227, NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax. 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
„Zakup drewna składowanego na działce nr 8602 położonej przy ul. Sikorskiego w
Siewierzu, a w całości pozyskanego z wycinki drzew z terenu inwestycji gminnych:
budowy przedszkola w Siewierzu i budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i
Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu, wraz z wywozem drewna z terenu
składowania oraz uporządkowaniem placu składowania”

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup drewna w elementach o długości w przedziale ok. 50 - 30 cm
pozyskanego z wycinki drzew na terenie inwestycji:
„Budowa przedszkola wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, niezbędnymi przyłączami,
kolektorem kanalizacji deszczowej, placem zabaw, budową nawierzchni oraz niezbędnych
elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej”
„Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z
odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową”

wraz z ich wywozem oraz uporządkowaniem terenu składowania.
2. Drewno przeznaczone do sprzedaży składowane jest na działce o nr 8602 położonej przy ul. Sikorskiego
w Siewierzu.
3. Klasyﬁkację, obmiar oraz wycenę drewna przeznaczonego do sprzedaży wskazano
w szacunku brakarskim z dnia 22 maja 2019r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. W ramach zakupu Kupujący uporządkuje teren w obrębie miejsca złożenia drewna.

II. Istotne postanowienia:
1. Zaleca się, aby oferenci dokonali wizji w terenie oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
2. Kupujący w formularzu oferty wpisuje ilość oraz oferowaną cenę dla sortymentu drewna jaki chce
zakupić.

3. Cena ofertowa za poszczególny sortyment drewna nie może być niższa od 50% ceny
wskazanej w szacunku brakarskim stanowiącym załącznik nr 2.
4. Przedstawiciel Kupującego i Gminy sporządzą i podpiszą Protokół z obmiaru drewna na podstawie
którego zostanie wystawiona przez Gminę Siewierz faktura.
5. Kupujący ma prawo do odbioru drewna dopiero po opłaceniu kwoty wskazanej na wystawionej fakturze
przez Gminę Siewierz.
II. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w ciągu 7 dni.

II. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pok. 11), faksem na
numer 32 64 99 402 bądź mailem na adres: inwestycje@siewierz.pl
2. Oferta Kupującego powinna przedstawiać cenę brutto za dany sortyment oraz za szacunkową ilość
drewna jaką chce zakupić. Cena ofertowa za poszczególne sortymenty nie może być niższa od 50%
ceny wskazanej w załączniku nr 2.

V. Kupujący ma obowiązek dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1. Oferta cenowa przedstawiająca cenę brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania –
Formularz oferty.

VI. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień
w siedzibie Zamawiającego są:
Inspektor ds. Budownictwa Piotr Krasucki, tel. 32 64 99 472,
e-mail: pkrasucki@siewierz.pl

VII. Kryterium wyboru ofert: kolejność składania ofert.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Szacunek brakarski z dnia 22 maj 2019r.
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