RGN.6872.31.2.2017
Sanok, dnia 20.02.2017r.

ZAPYTANIE CENOWE

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sanok z dnia 4 stycznia
2016r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Sanok, Regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwracam się
z zapytaniem cenowym na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy
Sanok położonych na terenie Gminy Sanok.

1.

Zamawiająca:

Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
NIP: 687-17-83-356,
REGON: 370440749
2.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie usługi pozyskania
i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowościach:
1) Mrzygłód - działka nr 655
2) Dębna – działka nr 430 i 432
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
1) Wykonaniu pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych
w miejscowości: Mrzygłód działka nr 655
a) pozyskanie i zrywka drewna tartacznego (sosna) na skład w odległości ok. 1,2 km:
Miejscowość

Nr działki

Mrzygłód

655

Oddział, pododdział
28 o

Ilość m3
200

Razem:

200

b) pozyskanie i zrywka drewna opałowego (sosna) powstałego z pozyskania drewna
opisanego w pkt 3 ppkt 1) lit a) niniejszej oferty, które nie można zakwalifikować jako
tartaczne, na skład w odległości ok. 1,2 km i ułożenie go w stosach:
Miejscowość

Nr działki

Oddział, pododdział

Ilość mp

Mrzygłód

655

28 o

20
Razem:

20

c) pozyskanie i zrywka drewna opałowego (sosna, jawor, grab), na skład w odległości ok.
1,2 km i ułożenie go w stosach:
Miejscowość

Nr działki

Oddział, pododdział

Ilość mp

Mrzygłód

655

28 o

80
Razem:

80

2) Wykonaniu pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych
w miejscowości: Dębna - działka nr 430 i 432. Działki te stanowią jeden kompleks leśny, tj:
a) pozyskanie i zrywka drewna opałowego (buk) na skład w odległości ok. 1,2 km i ułożenie
go w stosach:
Miejscowość

Nr działki

Oddział, pododdział

Ilość mp

Dębna

430

29 d

140
Razem:

140

b) pozyskanie i zrywka drewna opałowego (buk) na skład w odległości ok. 1,2 km i ułożenie
go w stosach:
Miejscowość

Nr działki

Oddział, pododdział

Ilość mp

Dębna

432

29 f

60
Razem:

60

3) Podane ilości drewna do pozyskania i zrywki przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania
umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±25%).
4. Zamawiająca nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji zamówienia:
Nazwa czynności
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok
położonych w miejscowościach: Mrzygłód i Dębna. Lokalizacja:
działka nr 655 w Mrzygłodzie, działki nr 430 i 432 w Dębnej.

Termin
realizacji zamówienia
28.04.2017r.

6. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Podstawą wyboru oferty jest: najniższa cena.
8. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim na
załączonym formularzu oraz przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty
przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
2) Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, sekretariat, pokój nr 201 z napisem:
„Wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie Gminy Sanok w miejscowościach::
Mrzygłód i Dębna – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 roku do
godzinny 11:00.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2017r o godzinie 11:30.

4) Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy,
- oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do
wykonania zadania.
Oferty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane
pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej
oferty.
11. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego postępowania oraz danych zawartych w ofercie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn.
13. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania faktury.
14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Joanna Sydoryk tel. 13 46 56 551, Rafał Sąsiadek tel. 13 46 56 586.

Załączniki:
1.
Formularz cenowy - Mrzygłód i Dębna
2.
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do
wykonania zadania.

