OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ DREWNA
Centrum Spotu i Rekreacji w Augustowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
w gatunku, rodzaju, ilości i cenie wywoławczej:
Część .......*
Lp.

Gatunek
drewna**
1

1.

2.

Rodzaj
surowca
drzewnego***

Ilość
mp/m3***

2

bal sosnowy drewno pozyskane
z rozbiórki
(drewno zawiera
ciała obce)
średnia długość
5, 30 m
bal sosnowy drewno pozyskane
z rozbiórki
(drewno zawiera
ciała obce)
Średnia długość
1,55 m

*

Cena za 1
mp/m3****
zł. (netto)

3

Wartość netto
(kol. 3 x kol.4)

4

Kwota Vat
8%

Wartość brutto
(kol.5+kol. 6)

550,00zł

5

6

7

24,49

13 469,50zł

1077,56

14 547,06

8,576

400,00zł

3 430,00zł

274,40

3 704,40

* wypełnić jeśli dotyczy, powielić w przypadku podziału przetargu na kilka części
** np. drewno liściaste, miękkie (klon srebrzysty, topola)
*** np. drewno opałowe
**** wybrać właściwe (np. w przypadku drewna opałowego - mp – metry przestrzenne)
***** niepotrzebne skreślić
Drewno zostało pozyskane z terenów lasów miejskich/ terenów miejskich***** położonych w Augustowie Rozbiórka pomostów Radiowej Trójki nad Jeziorem Necko.
(podać miejsce pozyskania drewna tj. obręb geodezyjny/oddział i nr geodezyjny działki)
1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty.
2. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego;
b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu
przeprowadzenia przetargu;
3. Opis sposobu złożenia oferty:
a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
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b) kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16 – 300 Augustów oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż drewna”.
c) na kopercie należy podać adres oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w
sekretariacie
- do godziny 1000 do dnia 30.03.2017r.
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Podlegają odrzuceniu oferty:
1) które mimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków formalnych lub
rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania;
2) zawierające cenę oferowaną niższą od wywoławczej.
7. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1015 w dniu 30.03.2017 r.
8. Kryterium wyboru oferty - najwyższa zaoferowana cena.
9. Sprzedający dopuszcza/nie dopuszcza***** możliwości złożenia ofert częściowych.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do terminu
składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany zostaną o tym fakcie
powiadomieni w sposób pisemny lub ustny.
11. Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. Odstąpienie może
nastąpić do dnia składania ofert. Oferty, które wpłynęły przed tym dniem zostaną zwrócone bez otwierania.
12. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty, złożone
oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający, mimo kontynuowania przetargu w formie aukcji
ustnej, żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
13. O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty.
14. Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę.
15. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w
ogłoszeniu o przetargu.
16. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.
1) Część jawna przetargu pisemnego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący
komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:
a) podaje przemiot przetargu oraz cenę wywoławczą 1m3 albo 1mp;
b) podaje liczbę otrzymanych ofert;
c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami;
d) podaje imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które biorą udział w przetargu;
e) podaje cenę oferowaną 1m3 albo 1mp przez poszczególnych oferentów.
2) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz
najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.

wybiera

17. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa organizuje
dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
18. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o miejscu i terminie dodatkowego przetargu.
19. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny
powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. Po trzecim wywołaniu najwyższej
zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
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20. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o
terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.
21. W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą zostaje uznana
kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przetargu
zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny.
22. Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Centrum Sportu i Rekreacji w
Augustowie o numerze Bank Pekao S.A. Nr 61 1240 3363 1111 0010 5571 6281, lub w kasie Centrum Sportu i
Rekreacji w Augustowie w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
25. W/w drewno można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku 20.03.2017r. – 27.03.2017r.
w miejscu jego składowania

tj. Stadion Miejski ul. Tytoniowa 1, w godzinach od 1000 do 1300.

26. Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie do 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto).
27. Do zadań kupującego należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego składowania oraz
uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
28. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie lub telefonicznie:
530 077 053 lub 519 421 898.
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Wzór formularza ofertowego
OFERTA
(formularz ofertowy - sprzedaż drewna)
1) OFERENT:

Imię i Nazwisko/nazwa
firmy
Miejscowość:
Ulica:

nr
domu:

nr
lokalu:

Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
E-mail
NIP
REGON
2) SPRZEDAJĄCY:
Centrum Sportu i Rekreacji w
Augustowie
ul. mjr H. Sucharskiego 15,
16- 300 Augustów
3) PRZEDMIOT PRZETARGU, CENA WYWOŁAWCZA I OFEROWANA
Część .......*

Gatu
nek
drew
na**

Rodzaj
surowca
drzewne
go***

1

2

Ilość
mp/m
3****

CENA WYWOŁAWCZA
Wartość Kwot Wartość
Cena za 1 netto
a Vat brutto
(kol.5+kol
mp/m3**** (kol. 3x ……
.6)
zł. (netto) kol.4)
…%

3

4

5

6

7

CENA OFEROWANA
Cena za Wartość Kwota Wartość
1
netto
Vat
brutto
mp/m3** (kol. 3x
……% (kol.9+kol.
**
10)
zł. kol.8)
(netto)
8

9

10

11

..............................., .....................
(miejscowość, dnia)

............................................
podpis

* wypełnić jeśli dotyczy, powielić w przypadku podziału przetargu na kilka części i składania oferty na kilka
części
** np. drewno liściaste, miękkie (klon srebrzysty, topola)
*** np. drewno opałowe
**** wybrać właściwe (np. w przypadku drewna opałowego - mp – metry przestrzenne)
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Wzór oświadczenia
Oświadczenie
osoby przystępującej do przetargu
Ja ................................................................... syn/córka ..............................................................
zamieszkała/y ...............................................................................................................................
legitymujący się dowodem/paszportem nr: ..................................................................................
reprezentant ..................................................................................................................................
oświadczam, że:
- zapoznałem/zapoznałam się z warunkami przetargu na sprzedaż drewna i nie wnoszę zastrzeżeń co do sposobu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna oraz dokonanego obmiaru ilości drewna;
- akceptuję wady widoczne oraz ewentualne ukryte np. postrzały i w związku z tym nie będę z tego tytułu
zgłaszać reklamacji.
.........................................
(miejscowość,dnia)
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