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OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ 
DRZEWA NA PNIU 

  

 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu: 

 Sprzedaż drzewa na pniu  w miejscowościach: Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, 
Milejczyce, w niżej wymienionych ilościach: 

Lp Gatunek drzewa Obwód pnia 
mierzony na 
wysokości 

130 cm 

Objętość 
drewna 

tartacznego 

Objętość 
drewna 

opałowego 

 
Uwagi 

1. klon – działka nr 
245 

57 cm 0,07 m3 0,15m3 Pokaniewo - 
należy usunąć 

do końca 2017 r. 

2. kasztanowiec – dz. 
nr 245 

312 cm 1,85 m3 5,42 m3 j.w. 

3. wierzba – dz. nr 
245 

55 cm 0,02 m3 0,09 m3 j.w. 

4. wierzba – dz. nr 
245 

68 cm 0,05 m3 0,15 m3 j.w. 

5. wierzba – dz. nr 
245 

74 cm 0,07 m³ 0,17 m³ j.w. 

6. wierzba – dz. nr 
245 

82 cm 0,10 m³ 0,24 m³ j.w. 

7. wierzba – dz. nr 
245 

98 cm 0,18 m³ 0,34 m³ j.w. 

8. topola – dz. nr 245 25 cm 0,01 m3 0,02 m3 j.w. 

9. topola – dz. nr 245 25 cm 0,01 m3 0,02 m3 j.w. 

10. topola – dz. nr 245 25 cm 0,01 m3 0,02 m3 j.w. 

11. topola – dz. nr 245 46 cm 0,03 m3 0,05 m3 j.w. 

12. topola - dz. nr 245 46 cm 0,03 m3 0,05 m3 j.w. 

13. topola- dz. nr 245 46 cm 0,04 m3 0,06 m3 j.w. 

14. topola- dz. nr 245 68 cm 0,08 m3 0,11 m3 j.w. 

15. topola- dz. nr 245 68 cm 0,09 m3 0,11 m3 j.w. 

16. topola- dz. nr 245 68 cm 0,09 m3 0,12 m3 j.w. 

17. topola- dz. nr 245 85 cm 0,11 m3 0,17 m3 j.w. 

18. topola- dz. nr 245 85 cm 0,11 m3 0,17 m3 j.w. 

19. topola -dz. nr 245 85 cm 0,11 m3 0,23 m3 j.w. 
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20. topola- dz. nr 245 33 cm 0,02 m 3 0,02 m3 j.w. 

21. topola- dz. nr 245 33 cm 0,02 m3 0,03 m3 j.w. 

22. topola- dz. nr 245 51 cm 0,04 m3 0,05 m3 j.w. 

23. topola -dz. nr 245 51 cm 0,04 m3 0,06 m3 j.w. 

24. topola - dz. nr 245 57 cm 0,05 m3 0,06 m3 j.w. 

25. topola - dz. nr 245 57 cm 0,05 m3 0,07 m3 j.w. 

26. topola - dz. nr 245 74 cm 0,10 m3 0,11 m3 j.w. 

27. topola - dz. nr 245 74 cm 0,11 m3 0,13 m3 j.w. 

28. topola- dz. nr 245 81 cm 0,08 m3 0,13 m3 j.w. 

29. topola -dz. nr 245 81 cm 0,09 m3 0,15 m3 j.w. 

30. topola - dz. nr 245 27 cm 0,01 m3 0,01 m3 j.w. 

31. topola- dz. nr 245 31 cm 0,01 m3 0,01 m3 j.w. 

32. topola - dz. nr 245 37 cm 0,01 m3 0,02 m3 j.w. 

33. topola- dz. nr 245 48 cm 0,02 m3 0,03 m3 j.w. 

34. topola-dz. nr 245 60 cm 0,03 m³ 0,05 m³ j.w. 

35. topola-dz. nr 245 65 cm 0,04 m³ 0,05 m³ j.w. 

36. topola- dz. nr 245 70 cm 0,05 m³ 0,09 m³ j.w. 

37. topola-dz. nr 245 35 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

38. topola-dz. nr 245 35 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

39. topola-dz. nr 245 35 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

40. topola-dz. nr 245 35 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

41. topola-dz. nr 245 79 cm 0,08 m³ 0,15 m³ j.w. 

42. topola-dz. nr 245 79 cm 0,08 m³ 0,15 m³ j.w. 

43. topola-dz. nr 245 79 cm 0,08 m³ 0,15 m³ j.w. 

44. topola-dz. nr 245 79 cm 0,10 m³ 0,17 m³ j.w. 

45. topola-dz. nr 245 79 cm 0,10 m³ 0,18 m³ j.w. 

46. klon-dz. nr 245 136 cm 0,26 m³ 0,58 m³ Pokaniewo-
należy usunąć 

do końca 
listopada 2017 r. 

47. klon-dz. nr 245 158 cm 0,40 m³ 0,79 m³ j.w. 

48. klon-dz. nr 245 159 cm 0,42 m³ 0,82 m³ j.w. 

49. klon-dz. nr 245 213 cm 0,86 m³ 1,63 m³ j.w. 

50. klon-dz. nr 245 240 cm 1,08 m³ 2,04 m³ j.w. 

51. klon-dz. nr 245 321 cm 2,36 m³ 3,68 m³ j.w. 

52. klon-dz. nr 245 335 cm 2,77 m³ 4,31 m³ j.w. 

53. topola-dz. nr 245 43 cm 0,03 m³ 0,04 m³ j.w. 

54. topola-dz. nr 245 43 cm 0,03 m³ 0,04 m³ j.w. 

55. topola-dz. nr 245 43 cm 0,03 m³ 0,04 m³ j.w. 

56. topola-dz. nr 245 56 cm 0,05 m³ 0,07 m³ j.w. 

57. topola-dz. nr 245 56 cm 0,05 m³ 0,07 m³ j.w. 

58. topola-dz. nr 245 56 cm 0,05 m³ 0,07 m³ j.w. 

59. topola-dz. nr 245 42 cm 0,02 m³ 0,03 m³ j.w. 

60. topola-dz. nr 245 42 cm 0,02 m³ 0,03 m³ j.w. 

61. topola-dz. nr 245 45 cm 0,02 m³ 0,04 m³ j.w. 

62. topola-dz. nr 245 45 cm 0,02 m³ 0,04 m³ j.w. 

63. topola-dz. nr 245 58 cm 0,05 m³ 0,06 m³ j.w. 

64. topola-dz. nr 245 58 cm 0,05 m³ 0,06 m³ j.w. 

65. topola-dz. nr 245 64 cm 0,05 m³ 0,06 m³ j.w. 

66. topola-dz. nr 245 65 cm 0,05 m³ 0,06 m³ j.w. 

67. topola-dz. nr 245 27 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 



68. topola-dz. nr 245 54 cm 0,04 m³ 0,06 m³ j.w. 

69. topola-dz. nr 245 71 cm 0,09 m³ 0,12 m³ j.w. 

70. topola-dz. nr 245 78 cm 0,10 m³ 0,14 m³ j.w. 

71. topola-dz. nr 245 25 cm 0,00 m³ 0,01 m³ j.w. 

72. topola-dz. nr 245 25 cm 0,00 m³ 0,01 m³ j.w. 

73. topola-dz. nr 245 25 cm 0,00 m³ 0,01 m³ j.w. 

74. topola-dz. nr 245 33 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

75. topola-dz. nr 245 33 cm 0,01 m³ 0 02 m³ j.w. 

76. topola-dz. nr 245 33 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

77. topola-dz. nr 245 36 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

78. topola-dz. nr 245 36 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

79. topola-dz. nr 245 36 cm 0,01 m³ 0,02 m³ j.w. 

80. topola-dz. nr 245 39 cm 0,02 m³ 0,03 m³ j.w. 

81. topola-dz. nr 245 39 cm 0,02 m³ 0,03 m³ j.w. 

82. topola-dz. nr 245 39 cm 0,02 m³ 0,03 m³ j.w. 

83. lipa-dz. nr 245 190 cm 0,64 m³ 0,88 m³ j.w. 

84. lipa-dz. nr 245 267 cm 1,49 m³ 2,00 m³ j.w. 

85. lipa-dz. nr 245 292 cm 1,87 m³ 2,44 m³ j.w. 

86. lipa-dz. nr 245 300 cm 2,13 m³ 3,20 m³ j.w. 

87. lipa-dz. nr 245 302 cm 2,26 m³ 2,75 m³ j.w. 

88. lipa-dz. nr 245 320 cm 2,27 m³ 2,87 m³ j.w. 

89. wiąz-dz. nr 878/2 225 cm 0,94 m³ 1,22 m³ Milejczyce-
należy usunąć 

do końca 2017 r. 

90. lipa-dz. nr 271/1 280 cm 1,70 m³ 2,49 m³ Pokaniewo Kol.-
należy usunąć 

do końca 2017 r. 

91. lipa-dz. nr 677 194 cm 1,06 m³ 1,27 m³ Milejczyce-
należy usunąć 

do końca 2017 r. 

 
 2. Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca 
warunki określone  w ogłoszeniu o przetargu. 
  
3. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w 
prac zobowiązany jest do przetransportowania drewna na własny plac składowy. 
  
 4.Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 
 
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta - zakup 
drzewa na pniu – Gmina Milejczyce" w sekretariacie Urzędu Gminy Milejczyce, ul. 
Szkolna 5, w terminie do dnia  26 października  2017 r. do godz. 12:00. 
Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia 
oferty. 
 
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do 
reprezentowania oferenta. 
 
7. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno ogółu drzewa na 
pniu. 
  



 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2017 r. o godz. 12:15 
w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, Sala konferencyjna nr 10. 
 
 9.Oferent jest zobowiązany do przedłożenia polisy OC. 
 
 10.Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 
 11. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą 
mailową lub faksem. 
 
 12. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do 
zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty. 
 
 13. Termin rozpoczęcia prac określa się na dzień 06 listopada 2017 r.                                                            
i ich zakończenia na 31 grudnia 2017 r. 
 
 14. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi 
Oferent, w tym: 

1. zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew 
i uprzątnięcia gałęzi, 

2. wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na 
mieniu lub osobom trzecim, 

3. uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, 
gałęzi). 

 15. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty  dokonali oględzin 
przedmiotu sprzedaży. 
 
 16. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
17. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające warunków 
ogłoszenia. 
 
 18. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu kwoty za drzewa 
przed dokonaniem wycinki. 
 
 19. Wszelkich wyjaśnień udziela: Pani Marzanna Zalewska, w siedzibie 
Urzędu Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce pokój nr 1, tel. 
856579070 wew. 24,  lub p. Bogumiła Dietrich -  tel. 85 657 90 70 wew. 25 w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 
 

 

                                                                                      Wójt Gminy Milejczyce 

                                                                                             Jerzy Iwanowiec 


