Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne
Nr 39/2015 z dnia 20.04.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnych
(działka nr 360 w Woli Wadowskiej i działka nr 56 w Wadowicach Górnych) w roku 2015

1. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna: klon opałowy i lipa opałowa wg poniższej tabeli
(poprzez cenę należy rozumieć cenę wywoławczą)
Gatunek
drewna
Lipa opałowa
Klon opałowy

Oznaczenie drewna
Dz nr 360
w Woli Wadowskiej
Dz nr 56
w Wadowicach Górnych

Objętość
(m³)

Cena zł/ m³
(netto)

Podatek
VAT

Cena

16,50

115,00

8%

2049,30

5,70

153,00

8%

941,90

2. Warunki przetargu:
1) Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną.
3) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenia w terminie do dnia 07 maja 2015 roku
do godziny 10:00 pisemnej oferty.
4) Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
- „Oferta- sprzedaż drewna działka nr 360 w Woli Wadowskiej”,
- „Oferta- sprzedaż drewna działka nr 56 w Wadowicach Górnych ”
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych .
5) Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę;
b) oferowaną cenę netto kupna drewna;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń
do sposobu przeprowadzenia przetargu;
d) podpis oferenta.
6) Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00 w
miejscu jego składowania, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod
numerem tel. ( 14) 6826206
7) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w Sali narad
w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych 116 , 39 – 308 Wadowice Górne.
8) Wskazana jest obecność oferentów w czasie otwierani ofert.

9) Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena. Postępowanie przetargowe wygrywa
oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W
przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci złożą dodatkowe oferty z podaniem
nowej ceny. Dodatkowe oferty mogą być złożone ustnie. Wybrana zostanie oferta
zawierająca najwyższą cenę.
10) O wyborze ofert Oferent zostanie poinformowany ustnie lub pisemnie, w terminie 3 dni
od dnia otwarcia ofert.
11) Wójt Gminy Wadowice Górne zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
12) Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) uiszczenia opłaty za drewno po otrzymaniu faktury VAT na wskazany w niej rachunek
bankowy.
b) dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt,
13) Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie do 7 dni po uregulowaniu
należności.
14) Informacji o przetargu udziela Iwona Furdyna od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:45 do 15:45, tel. ( 14) 6826206
15) Niniejsze ogłoszenie wraz z wzorem formularza ofertowego dostępne jest na stronie
internetowej: www.wadowicegorne.pl www.wadowicegorne.pl/bip

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne
Nr 39/2015 z dnia 20.04.2015 r.

Formularz ofertowy
Formularz ofertowy dotyczący I pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna
pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej :
- „Oferta- sprzedaż drewna działka nr 360 w Woli Wadowskiej”

*

- „Oferta- sprzedaż drewna działka nr 56 w Wadowicach Górnych” *
*

Gatunek
drewna
Lipa opałowa
Klon opałowy

Oznaczenie drewna
Dz nr 360
w Woli Wadowskiej
Dz nr 56
w Wadowicach Górnych

Objętość
(m³)

Cena zł/ m³
(netto)

16,50
5,70

niepotrzebne skreślić

Oferent:
Imię i nazwisko/Nazwa …………………………………………………………......................................
Adres ……………………………………………………………………………………………………..

NIP-(

osoba

prawna)

……………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy……..………….……………………………………………………………………

Składana oferta cenowa na zakup drewna:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń do sposobu
przeprowadzenia przetargu.

……………………….
Podpis Oferenta

