URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
KWOTY
130.000 zł

EDYCJA: A
STRONA: 1

Kowary, dnia 27.01.2022 r.
Znak sprawy: WRM.271.8.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z
terenu Gminy Miejskiej Kowary”
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wycinka mechaniczna drzew (wykaz drzew z lokalizacją i szacunkową ilością drewna do
pozyskania wraz z wyceną – według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).
2. Pielęgnacja drzew (wykaz drzew z lokalizacją i wskazówkami pielęgnacyjnymi – według
załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
3. Zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac.
4. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego drewna pozyskanego z
wycinki drzew.
Kod CPV: 77211400-6 – usługi wycinania drzew
77211500-7 – usługi pielęgnacji drzew
III. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT:
Wykonawca przedłoży ofertę dotyczącą zamówienia przy użyciu Formularza ofertowego,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do 28.02.2022 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie
następujących warunków udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 10.000,00 zł;
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem, który
powinien zawierać minimum:
a) podnośnik montażowy – minimum 1 szt.;
b) piły motorowe – minimum 2 szt;
c) samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 tony – minimum 1 szt.
Ponadto zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonanie co najmniej jednej usługi wycinki lub pielęgnacji drzew o
wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie tych zadań (np. referencje).
2. W celu wykazania spełnienia wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,
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b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiący
załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego,
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego zapytania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej usługi wycinki lub
pielęgnacji drzew o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań, stanowiący załącznik nr 9 do
Zapytania ofertowego,
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego;
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej),
f) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub
art. 14 RODO.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego
formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami dokumentami..
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia
04.02.2022 r. do godz. 09:45 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie na adres: Urząd
Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a (Biuro Obsługi Klienta - Budynek
A, lub droga elektroniczną na adres e-mail: bok@kowary.pl.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami powinna znajdować się w
zamkniętej kopercie z napisem „Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt drzew z terenu
Gminy Miejskiej Kowary”.
3. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane.
Zmiany lub wycofanie oferty dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli
w formie pisemnej oraz jego doręczenie na adres Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2022 r. o godz. 10:00.
5. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wykonawcę, który złożył ofertę.
Zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane drogą elektroniczną (e- mailem).
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VIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności
publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu
realizacji umowy.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena ofertowa – 100 pkt,
W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:
cena oferty najniższej
ilość punktów w kryterium cena = ------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Wc = cmin / cob x 100 pkt,
gdzie:
cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych
cob - cena oferty badanej.
X. INFORMACJE
O FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania
umowy zostanie wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę.
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Magdalena Kwiatkowska lub Radosław Burchacki tel. /75/ 64-39-225

URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
KWOTY
130.000 zł

EDYCJA: A
STRONA: 5

XI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administrator,
dane kontaktowe

Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:
1. na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl,
2. telefonicznie: +48 75 64 39 222,
3. pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor
W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
Ochrony Danych z którym można się skontaktować:
1. za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele
Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu
przetwarzania,
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawa prawna podstawie:
przetwarzania,
 art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
czas
września 2019r. prawo zamówień publicznych
przechowywania
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania
poszczególnych
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
kategorii danych
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa
osoby, Przysługujące prawa:
której
dane − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
dotyczą
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
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danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
3. Wykaz drzew do pielęgnacji – załącznik nr 3.
4.Wykaz wycinka mechaniczna drzew – załącznik nr 4.
5.Wzór umowy na usługę – załącznik nr 5.
6.Wzór umowy kupna-sprzedaży – załącznik nr 6.
7.Wykaz posiadanego sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia – załącznik nr 7.
8.Wykaz osób – załącznik nr 8.
9.Wykaz usług – załącznik nr 9.
10.Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO – załącznik nr 10.

…………………..…………………..
data i podpis osoby upoważnionej

* w przypadku zawierania umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na zadanie:
„Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a

Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta
bankowego: ....................................................................................................................
9. Termin wykonania zamówienia ..............................................

Data: ............................
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„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn: „Wycinka 4 szt. drzew i
pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
I Wycinka:
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
II Pielęgnacja:
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
III Łączna cena oferty:
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..................................…
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na
pn.: „Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
oświadczam, że spełniam poniższe warunki przedstawione w treści zapytania:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4. zdolności technicznej lub zawodowej

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..................................…

ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wykaz drzew do pielęgnacji wiosna 2022 R.
L.p.

Gatunek drzewa

Lokalizacja

Zakres prac pielęgnacyjnych

1.

Lipa

ul. Szkolna 8, wejście do budynku

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 1 szt.

2.

Wierzba

ul. Górnicza 15, za budynkiem

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 1 szt.

3.

Klon

ul. Górnicza 8, przy wiacie
śmietnikowej i z boku budynku

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

4.

Lipa

ul. Bema 8

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 1 szt.

5.

Jesion

ul. Boczna 8, z boku budynku

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

6.

Lipa

ul. Boczna 3

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

7.

Świerk

ul. Mikołaja Reja 3, przed
budynkiem

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 1 szt.

8.

Grab pospolity

ul. Matejki 7, przed budynkiem

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 1 szt.

9.

Grab pospolity

ul. Matejki 9, przed budynkiem

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 3 szt.

10.

Jesion

Pomiędzy ul. Matejki 19-21

Przyciąć koronę w zakresie 30 % i usunąć posusz – 1 szt.

11.

Lipa

Pomiędzy ul. Jana Matejki 28-30

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

12.

Grab-1 szt., Jesion- 1 szt.

Pomiędzy ul. Jana Matejki 30-32

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

13.

Platan

ul. Jana Matejki 24

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

14.

Jesion

Na przeciwko ul. Jana Matejki 24,
koło trafostacji

Przyciąć koronę w zakresie 30 % i usunąć posusz – 1 szt.

15.

Sloanea latifolia

ul. 1 Maja 4a od strony ul.
Jagiellończyka

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 3 szt.

16.

Lipa

Parking przy ul. Staszica 16, SP 1

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 8 szt.

17.

Kasztan-1szt., Wierzba-1szt.

ul. 1 Maja 1B, przy bud. UM

Przycięcie korony w zakresie 30 % - 2 szt.

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wycinka mechaniczna drzew – wiosna 2022 r.
L.p.

Gatunek drzewa

Lokalizacja

Obwód pnia na
wysokości
Pierśnicy [cm]

Pierśnica
(średnica na wys.
130 cm)

Długość Ilość drewna
Cena
Cena za ilość
pnia
do
jednostkowa pozyskanego
pozyskania netto za 1 m drewna [zł]
3
netto

1.

Thuja ocidentalis
dwupienna

ul. Wojska Polskiego
2 dz. 107/6 obr.
0001,

60

19

3

0,09

58

5,22

80

25,5

3

0,15

58

8,70

2.

Klon jawor

ul. Wiejska 8, przy
budynku, dz. 432/3
obr. 0003

280

89,2

5

3,42

81

277,02

3.

Wierzba iwa

ul. Źródlana 13,
wrastająca w mostek,
dz. 181/41, obr.
0001,

160

51

4

0,82

58

47,56

Netto 338,50 x 1,23 VAT = 416,36zł
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
Projekt umowy
UMOWA Nr …….../2022
zawarta w dniu …………...2022 r.
pomiędzy
Gminą Miejską Kowary, 58-530 Kowary ul. 1-go Maja 1a,
reprezentowaną przez:
Elżbietę Zakrzewską - Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej - Skarbnika Miasta Kowary
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą, w trybie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2021
poz.1129 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie wycinki 4 sztuk drzew i
pielęgnacji 35 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kowary. Szczegółowy wykaz drzew objętych wycinką, zawierający lokalizację, gatunek, obwód pnia oraz
ilość m3 drewna do pozyskania znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 4. Szczegółowy wykaz drzew
do pielęgnacji, zawierający lokalizację, gatunek oraz zakres prac pielęgnacyjnych znajduje się w tabeli
stanowiącej załącznik nr 3.
2. Zakres usługi opisanej w ust. 1 obejmuje w szczególności:
2.1. Wycinkę i usunięcie drzew wymienionych w załączniku nr 4, zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP w tym zakresie.
2.2. Pielęgnację drzew polegającą na usunięciu posuszu i przycięciu gałęzi drzew wymienionych w
załączniku nr 3.
2.3. Uprzątnięcie terenu po wycince i pielęgnacji.
2.4. Wszelkie kolizje z urządzeniami obcymi powstałe podczas prac Wykonawca zobowiązany jest
rozwiązać we własnym zakresie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1w terminie do 28.02.2022 r.
2. Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych prac z dniem podpisania niniejszej umowy.
3. Kolejność wycinki i pielęgnacji poszczególnych drzew jest dowolna, Wykonawca powiadamia
telefonicznie bądź osobiście Zamawiającego o przystępowaniu do wycinki i pielęgnacji poszczególnych
drzew wymienionych w załączniku nr 3 i 4.
4. Zamawiający stwierdzi protokołem końcowym prawidłowe i terminowe wykonanie usługi.
5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich powstałe podczas wycinki i pielęgnacji ponosi
Wykonawca.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
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powstałego z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy na skutek okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, sprzęt i kwalifikacje niezbędne do wykonania
wymienionych prac.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2, strony ustalają wynagrodzenie w
wysokości...………………..zł brutto (słownie…………………………………………………………...),
zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………….. r.
2. Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 i 2,
zostanie potrącona o kwotę stanowiącą wartość umowy nr ………………… z dnia ………………….. r.
kupna - sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki.
3. Potrącenie nastąpi w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia w Urzędzie faktury VAT wraz z
protokolarnym potwierdzeniem odbioru wykonanych prac podpisanym przez strony.
4. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca naliczy, a Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki,
liczone za każdy dzień opóźnienia.
§4
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie …………………………………..
tel……………………., a ze strony Zamawiającego Magdalena Kwiatkowska , tel. 75 6439225.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§6
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego sąd.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
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WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
( Projekt )
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
Nr ………./2022
zawarta w dniu …………..2022 r.
pomiędzy
Gminą Miejską Kowary, 58-530 Kowary ul. 1-go Maja 1a,
reprezentowaną przez:
Elżbietę Zakrzewską - Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej - Skarbnika Miasta Kowary
zwaną dalej Sprzedającym,
a
…………………………….. ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….., zwanym dalej
Kupującym, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drewna uzyskanego z wycinki w liczbie 4 szt. drzew z
terenu Gminy Miejskiej Kowary, w ilości: 4,48 m3. Szczegóły dotyczące ilości drewna do
pozyskania z poszczególnych gatunków drzew znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.
§2
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za towar określony w § 1 cenę
jednostkową:
• Thuja ocidentalis: 58,00 zł netto za 1 m3 ;
• Wierzba iwa: 58,00 zł netto za 1 m3 ;
• Klon jawor: 81,00 zł netto za 1 m3
2. Łączna kwota z tytułu sprzedaży drewna określonego w § 1 umowy wynosi: 338,50 zł netto
(słownie: trzysta trzydzieści osiem złotych 50/100) + 23 % VAT, tj. 416,36 zł brutto (słownie:
czterysta szesnaście złotych 36/100).
3. Kupujący zobowiązuje się odbierać drewno na bieżąco w miejscu jego wycinki do dnia
28.02.2022 r.

§3
Podstawą do wystawienia przez Sprzedającego faktury będzie protokół końcowy potwierdzający
prawidłowe i terminowe wykonanie usługi wycięcia drzew przez Kupującego, podpisany przez
strony.
§4
1. Zapłata, ustalonej zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 ceny, nastąpi w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Kupującego faktury VAT. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku
bankowego Sprzedającego.
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2. Opóźnienie w zapłacie upoważnia Sprzedającego do naliczenia ustawowych odsetek za każdy
dzień opóźnienia.
§5
Strony ustalają, iż ryzyko utraty drewna bezpośrednio po wycince ponosi Kupujący.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Sprzedającego sąd.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedający, a jeden Kupujący.
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ZAŁĄCZNIK NR 7
(pieczęć Wykonawcy)
Nazwa zadania:
„Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
Wykaz posiadanego sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia.
L.p.

Rodzaj sprzętu

Własny/udostępnionywskazać od kogo

Ilość

Niniejszym oświadczamy, że:
a)Dysponujemy sprzętem wymienionym w poz. ………………………….. wykazu **)
b)Nie dysponujemy sprzętem wymienionym w poz. ………………. wykazu, lecz będziemy
dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu / -ów do udostępnienia w/w
sprzętu **)
**) niepotrzebne skreślić
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)
Data: ...................................
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ZAŁĄCZNIK NR 8
(pieczęć Wykonawcy)
Nazwa zadania:
„Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
L.p
.

Nazwisko i
imię

Kwalifikacje
zawodowe
Uprawnienia

Zakres
Doświadczenie Dysponujemy/
wykonywanyc / wykształcenie
będziemy
h czynności
dysponowali

1. W niniejszym załączniku należy wykazać co najmniej jedną osobę, którą dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca, w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew.
2. Do niniejszego załącznika należy bezwzględnie dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające
posiadanie przez osobę wyznaczoną do wykonywania przedmiotu zamówienia uprawnień w
zakresie wycinki i pielęgnacji drzew.
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..................................…
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ZAŁĄCZNIK NR 9
(pieczęć Wykonawcy)
Nazwa zadania:
„Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
WYKAZ USŁUG
L.p.

Rodzaj i zakres
(przedmiot i miejsce
wykonania)

Odbiorca Wartość

Data
Przedmiot realizujący
wykonania zadanie (zadania realizowane
samodzielnie przez
wykonawcę/inny podmiot na
kogo wiedzy i doświadczeniu
polega Wykonawca)

Uwaga:
1.W niniejszym załączniku należy wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, co najmniej jednej usługi wycinki lub pielęgnacji drzew o wartości brutto nie mniejszej niż
10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie
tych zadań ( np. referencje ).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne
dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)
Data : .......................................…
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ZAŁĄCZNIK Nr 10
( pieczęć Wykonawcy )
__________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego pn. „Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt.
drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary”
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

_______________________________
(podpis)

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

