INSTRUKCJA DLA KUPUJĄCYCH
1. Określenie przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest: Sprzedaż 91 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.
Drogi nr:
- 1551 L, 1553 L, 1555 L – gm. Niedźwiada
- 1501 L – gm. Jeziorzany
- 1540 L - gm. Ostrówek
- 1531 L, 1539 L – gm. Firlej
- 1528 L, 1539 L, 1578 L, 1579 L – gm. Miasto Lubartów
- 1528 L, 1539 L, 1541 L, 1550 L – gm. Lubartów
- 1514 L, 1521 L – gm. Abramów
Kupujący wycina drzewa na własny koszt i odbiera własnym transportem (z własnym załadunkiem) z
miejsca pozyskania. Lokalizację, numery, ilość, wielkość i gatunek drzew określają załączniki nr 1 do
niniejszej instrukcji.
2. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu lub
niezrealizowania jej w całości Kupujący traci należność za kupione, a niewycięte drzewa.
3. Wymagany termin wykonania umowy: 28.02.2018 r.
4. Sposób obliczenia ceny.
Przy obliczaniu ceny zakupu drzew na pniu należy uwzględnić:
1) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki
2) ścięcie drzew
3) uprzątnięcie dłużyc i gałęzi z pasa drogowego, łącznie z ich utylizacją.
5. Cena wywoławcza zadania wynosi:
91 szt. drzew – 11 686,68 zł brutto
Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Ofertę należy przygotować na formularzu dołączonym do instrukcji - załącznik nr 2.
2) Kupujący przed opracowaniem oferty powinien obejrzeć oferowane do sprzedaży drzewa.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, opieczętowana pieczęcią Kupującego lub osób/osoby uprawnionych do składania
oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby.
4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i spięte (zszyte) w
sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
5) Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę /firmę/ i siedzibę Kupującego,
- oferowaną cenę brutto (cyfrowo i słownie),
- oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
6) Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię uprawnień do dokonywania wycinki drzew, w tym do obsługi pił mechanicznych do
ścinania drzew dla osób przewidywanych do wycinki,
- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3.
7) Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu.
Oferty przesłane pocztą również obowiązuje wyżej podany termin.
9) Koperta powinna być zaadresowana:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem:
„Oferta na zakup 91 szt. drzew przydrożnych „na pniu”.
Nie otwierać przed 15.02.2018 r. do godz. 10:05
7. Kupujący może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
8. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszej instrukcji.
9. Wybór oferty nastąpi według jedynego kryterium - najwyższej ceny za drzewa oferowane do
sprzedaży.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.

11. W niniejszym przetargu jest wymagane wadium w wysokości 7 % ceny wywoławczej zadania, tj.
818,00 zł (słownie: osiemset osiemnaście złotych).
12. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki,
uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenie pasa drogowego do stanu
pierwotnego Zamawiający przewiduje kary w wysokościach zawartych we wzorze umowy.
13. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert .
14. Oferty należy złożyć w siedzibie Sprzedającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Pokój nr 14
00
do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10 .
Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.
15. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Sprzedającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Pokój nr 20
05
dnia 15.02.2018 r. o godz. 10 .
Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.
16. Osobą uprawnioną do kontaktów z Kupującymi jest:
Anna Osior - tel. 81 854 27 03
fax. 81 855 32 17
00
00
w godzinach 7 ÷ 15
17. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
- nie zostało wniesione wadium;
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
- nie zawiera danych, o których mowa w Instrukcji dla Kupujących lub dane te są niekompletne, lub
budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
O odrzuceniu oferty Kupujący zostanie niezwłocznie zawiadomiony;
18. Środki odwoławcze Kupującym nie przysługują.
19. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej Sprzedającego w Zarządzie Dróg
Powiatowych Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów oraz na stronie internetowej
www.zdp.lubartow.pl. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy
przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem nazwy Kupującego, którego oferta została
wybrana.
20. Wybrany Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie przez Sprzedającego listem na adres podany
przez Kupującego w jego ofercie, niezwłocznie o wyborze oferty oraz terminie zawarcia umowy.
21. Kupujący przed podpisaniem umowy powinien dostarczyć wpis do CEIDG lub KRS.
22. W przypadku, gdy Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
23. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim uiszczeniu zapłaty za zakupione
drzewa.
24. Zapłatę należy uiścić w ciągu 3 dni od daty otrzymania faktury na konto wskazane na fakturze.
25. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Załączniki:
1. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży - załączniki nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3
Lubartów, dnia 09.02.2018 r.

……………………………………….
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

