Bobrowice, dnia 13.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ
DREWNA OPAŁOWEGO
Gmina w Bobrowicach zaprasza do składania ofert na zakup drewna opałowego liściastego
(dąb) 7 m3, pochodzącego z wycinki drzewa na cmentarzu w Bobrowicach.
I. ORGANIZATOR PRZETARGU - SPRZEDAJĄCY:
GMINA BOBROWICE
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
tel./fax. 68 391 92 11
Strona: www.bobrowice.pl
E-mail: sekretariat@bobrowice.pl
Godziny urzędowania: 7.00-15.00
II. PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Sprzedający wystawia do przetargu drzewo z gatunku dąb w miejscowości Bobrowice.
2. Oferent może złożyć ofertę na całość drewna.
3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż drewna znajdująca się na :
Cmentarzu komunalnym w Bobrowicach:
- Cena jednostkowa wywoławcza – 108,00 zł brutto/m3
- rodzaj drewna opałowego dąb;
- szacunkowa ilość drewna 7 m3;
Określone ilości są ilościami szacunkowymi. Oferent, przed złożeniem oferty, powinien
dokonać
oględzin,
w celu
wykonania
pomiarów
wyciętego
drewna.
W przypadku różnic w ilościach szacunkowych a rzeczywistych, Oferentowi nie przysługuje
roszczenie o zwrot nadpłaty, a Sprzedający nie będzie wymagał uregulowania ewentualnej
niedopłaty.
III. WADIUM
1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniężnej należy wpłacić do
dnia 23 lutego 2018 roku do godziny 14:00 w kasie tut. Urzędu lub na konto BS Krosno
Odrzańskie nr: 74 9656 0008 0009 6452 2000 0005 z adnotacją: „Wadium na zakup
drewna opałowego”.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w ust.1.
3. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.
4. Wadium wniesione przez Oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub odrzucenia oferty.
6. Wadium, nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Urząd Gminy w Bobrowicach
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Sekretariat
W terminie do dnia 28 lutego 2018 roku do godziny 11.30
Otwarcie ofert: 28 lutego 2018 roku godzina 12.00.
Termin związania ofertą – 16 dni.
V. CENA WYWOŁAWCZA
1. Cenę wywoławczą ustalono na podstawie Cennika sprzedaży detalicznej drewna i
produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Brzózka na II półrocze 2017 roku z dnia 24
sierpnia 2017 r.
2. Oferent nie może zaoferować cen niższych niż ceny wywoławcze, określone w pkt II
ust. 3.
3. W przypadku otrzymania ofert o jednakowych cenach, Sprzedający kontynuuje przetarg
w formie aukcji między Oferentami, w terminie i miejscu wskazanym przez
Sprzedającego.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem drewna na środek transportu,
transportem i wyładunkiem drewna.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Oferentem będą prowadzone w walucie
polskiej.
6. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, zobowiązany jest do:
 Zawarcia umowy sprzedaży drewna w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego;
 Uiszczenia opłaty za drewno w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
przelewem na konto Sprzedającego, podane na rachunku.
 Dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt,
w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
7. Przedmiot umowy zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
VI. WARUNKI OGÓLNE
1. Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie oględzin, celem uzyskania
jakichkolwiek dodatkowych informacji. Oględzin można dokonać w godz. 8:30 – 14:30
w miejscu składowania drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Koszty oględzin
ponosi Oferent.
2. Sposób przygotowania oferty.
a) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być
napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym
atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
d) Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia lub winna zawierać następujące informacje:
 imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli
Oferentem jest osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej spółka
handlowa,
 datę sporządzenia oferty,
 oferowaną cenę brutto,
 podpis oferenta.

e) Do oferty powinno być podpięte oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia lub winna zawierać następujące informacje: niniejszym
oświadczam, że:
 zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu oraz projektem umowy i
nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
 obejrzałem przedmiot sprzedaży i zapoznałem się z jego stanem i jakością;
 jednocześnie zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości
…………. zł i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty;
 zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Organizatora;
 W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zachowane na poczet kaucji.
W przypadku przegrania przetargu podaję nr rachunku, na który należy zwrócić
wadium.
f) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę
winno być zaadresowane do Sprzedającego na adres podany powyżej oraz oznaczone
w sposób następujący:
„Oferta na zakup drewna. Nie otwierać do dnia 28.02.2018 r. do godz. 12:00”
g) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku jakiejkolwiek z wymaganych
informacji.
h) Oferty będą podlegać rejestracji przez Sprzedającego. Do czasu otwarcia ofert będą
one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
i) Rozpatrywane będą tylko oferty na zakup całkowitej ilości drewna.
j) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Sprzedającego.
3. Do przeprowadzenia postępowania zostanie powołana Komisja Przetargowa.
4. Rozpoczynając przetarg, Komisja Przetargowa:
 stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
 ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium
we wskazanym terminie, miejscu i formie;
 otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu.
5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
Oferenta, który nie wniósł wadium,
 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 13 niniejszego
ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś
złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
6. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
7. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
8. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie pomiędzy
Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja,
której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
9. Aukcja zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego.
10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający powiadomi Oferenta o miejscu
i terminie podpisania umowy sprzedaży drewna – Załącznik nr 3.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania żadnej oferty lub
odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

12. Sprzedający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Do oferty należy dołączyć:
 dowód wniesienia wadium;
 przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć
aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS), wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy
zaświadczenie
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG);
 Formularz ofertowy - załącznik nr 1;
 Oświadczenie – załącznik nr 2.

Przetarg prowadzi:
Beata Mołczan
tel. 68 391 92 28

/-/ Wójt Gminy Bobrowice
Marek Babul

