
   Złotów 2014-04-18 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Transport drewna stosowego” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 

 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) – 

art.4 ust.8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegającej na transporcie wraz z 

załadunkiem i rozładunkiem drewna stosowego pozyskanego i będącego własnością Gminy 

Złotów. 

 

2. wykaz miejsc dotychczasowego składowania, ilości oraz miejsce przeznaczenia drewna: 

 

Miejsce składowania Ilość w m3 
Miejsce przeznaczenia 

Droga  Buntowo-Podróżna 23,40 Sala wiejska w Buntowie 

Droga  Święta-N. Świeta 197,50   Urząd Gminy w Złotowie 

Droga  Wąsosz-Złotów 132,88 Plac RSP Wąsosz 

Droga  Górzna-wybudowanie 147,46 Plac gminny w Nowym Dworze 

Droga  Józefowo-Bielawa 55,24 Plac gminny w Nowym Dworze 

Droga  Krzywa Wieś-St. Wiśniewka 35,80 Plac gminny w Nowym Dworze 

Razem 592,28  

 

 

 

3. Wymagany termin wykonania usługi :   do 16 maja 2014r.,  

 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu  obejmująca cały zakres usługi.  

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia 

wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację usługi i określenie ceny ryczałtowej. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości (niewielkiej) i miejsca przeznaczenia 

drewna. 

 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Grzegorz Górski –  tel. 67 263 53 05 lub 662238614 

 

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 28.04.2013 r. do godz. 

15
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat), lub pocztą elektroniczną na adres: gorski@gminazlotow.pl 

 

 

 

 

 



 

 

      ……………………………….. 

                                                                                              miejscowość, data 

……………………………………….. 

pieczątka firmowa 

 

                                                                                        Wójt Gminy Złotów 

                                                                                    Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wycinkę drzew 

 

…………………………………………………………………………………… 

/nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………. 

przedstawia niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie usług związanych z transportem drewna na terenie Gminy Złotów 

2. Zamówienie obejmuje: 

Załadunek, transport i rozładunek drewna ze wskazanych miejsc do miejsc przeznaczenia 

zgodnie z zapytaniem ofertowym 

 

za cenę ryczałtową za 1m
3
 transportowanego drewna…………………. zł netto 

słownie: …………………………………………………………………………zł 

VAT …….....%     ……..…………….zł 

cena ryczałtowa za 1m
3 
   ………………………………….zł brutto 

słownie: …………………………………………………………………………zł 

 

Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 

 

…………………………………………. 

                                                                                            Podpis wykonawcy           

 


