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z dnia 27.11.2019r.

oGŁosZENIEo

I PRZETARGUNA

sPRzEDAi

DREWNA

Zarząd Powiatu w Kotbuszowej ogłaszaI nieograniczonypisemny pnzetarg
ofertowy na sprzedaż drewna |eżącego przy pniu w i|ości
ósztuk(topola) -||,64 m3(możebyć do prodŃcji palet)
1. Przedmiot spnedaĘ:
Przedmiotem sprzedaĄ jest sześćsztuk drewna |eżącego przry pniu - 11,64 m3
pochodzącegoz wycinki przeprowadzonejw miesiącu listopadzie 2019 r. na terenie
ńeruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego' bęĄcej
w uĄczeniu Gminy Kolbuszową onlaczonej jako działka m 26110 obr. Werynia
gn Kolbuszowa.
Drewno nadającesię np. na palety.
Ewentualne cięcie na mniejsze kawałki' załadunek,transpoń, rozładunek
na kosf nabywcy oraz w zakesie przez niego zorganizowanym.
2. Cena wyrvolawcza wynosi 2 763,23z| netto. Do
VAT według obowiązującej stawki (23%).

ceny netto

dolicza się

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
ofeńa zostanie sporz4dznnana formularzu stanowiącym załącznikdo niniejszego
ogłoszenia.Każdy oferent moize złoĘć tylko jedną ofertę. oferent, knóry złoĘ
więcej niż jedną ofeńę zostanie wyłączonyz postępowania.Z,aoferowana przez
oferenta cena powinna uwzględniaó wszystkie kosńy zlvięane z ewentualnym
cięciem na mniejsze kawałki, załadunkiem,transportemi rozładunkiem oraz
uwzględniaó 23% podatkuVAT (zawierać cenę brutto).
W przetargu mogą wziąć udzia| nabyrvcy,którzy akceptują warunki zawańe
w niniejszym ogloszeniu.
4. Termin, miejscei opis sposobu z|ożeniaoferty:
oferty należv składaćw nieprzezrocąvsWch.zamkniętvch kooertachz dopiskiem
..nieotwieraó- ofertaGK.673.2.72.20l8''.w terminie do dnia 13 erudnia 2019 r.
do godz. 15.30.oferta powinna zawierać: dane oferenta (imię, nazwisko, nazwę
firmy, adres,NIP, nr telefonu,adres e- mail),jego podpis ora,zproponowaną cenę
brutto za zakup drewna.
ofeńy moźna złożyć osobiściew Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok.
217w godzinachpracy Urzędu(pn 8.00_ 16.00)wt - pt 7.30_ 15.30)lub nadesłaó
na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 1l Listopada 10,
36-100Kolbuszowa.Uwaga! Liczy się data wpĘwu do Urzędu.
5. Otwarcie przetargu
Otwarcie przetareu nastapi w dniu 17 grudnia 2019 r. o qod2.10.00w siedzibie
StarostwaPowiatowegow Kolbuszowej,ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
w pok. nr 210' Aby przetargz*ończy| się wynikiem pozytywnym i nasĘlił
wybór nabywcydrewną oferty muszązawieraćcenębrutto nie niższą nD cena

w}"wolawczan€ t to zwiększona o podatek vłr Q3oA). Przetargwygra oferent,
propozycja cenowa
nadesłanej ofercie będzie
zAv,raIta w
którego
jednakowej
ceny dwu lub więcej
z:i'vieruć na1wyższącenę brutto.W przypadku
ofert przeprowadzona zostanie licytacja ustna w dniu 17.12.2019 r. o godz.
1l.00-12.00' do udziału w której zostaną dopuszczeni oferenci któny
postąpienie wynosić
zaproponowanijednakowe ceny. Podczas ustnej liclacji
może nie mniej niż 200,00zł, Przystępującydo lic1tacji muszą okazaó dowód
osobisĘ, a w przypadku pełnomocników również pełnomocnictwoudzielone na
podpisu.
piśmiez notaria|niestwierdzonąautentycznością
6. Informacje Dodatkowe:
wynik przetalgu
zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez
wl"wieszenie na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
oraz na stronie intemetowej BIP Powiatu Kolbuszowskiego w dniach I 7-I 8
grudnia2019 r.
oferent rnoże wnieśó skargę do Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego na
c4mności przetargowe w terminie 3 dni |icz4c od dnia zamknięcią
uniewajnienia lub odwołaniaprzetargu.
Rozpatrzenie skargi nasĘpi w terminie 7 dni od daĘ złożeniaskargi. Sposób
rozstrzygnięcia skargi zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez
wylvieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostw.ie Powiatowym w Kolbuszowej
oraz na stronieintemetowejPowiatu Kolbuszowskiego.
oferent, który wygra przetar1 zobowiązarry będzie do wpłaty ceny brutto za
drewno stanowiące przedmiot przetargu,niezwłocznie po uptywie terminu na
wniesienie skargi na czynności przetargowe,jeśli skarga taka nie zostanie
wniesiona.Termin zawarcia umowy oraz numer rachunku barrkowegozostaną
przesłanenabywcy.
Zawatcie umowy sprzedażynasĘpi na piśmie po uprzednim dokonaniu wpłaĘ
ceny brutto przez nabywcę.
Wydanie przedmiotu sprzedtizy nasąpi po zawarciu rrmowy oraz
uiszczeniu zapłaty.
Z'astrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podarria przyczyny.
złożzeruemoferty mogą obejneÓ przedmiot spnedaĘ po
oferenci przed
uprzednimkontakcie telefonicznympod numerem17 7445732.
Pozostałe informacje moźna uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej pok. nr 2l4, lub telefoniczniepod nr 17 7445732.
x.ormu|arz oferty udziału w I pnetargu na
za|ącznik do niniejszego ogloszenia.

sprzedaż

drewna stanowi
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z.lĘca k
do ogłosz€niao I prŻltaĘu
na sprzldażdręwn&

(nazwa,adres,NIP i ff tel. oferentą e - mail)

OFERTA
UDZIAŁUw IPRZETARGUNA SPRZEDAż nRnwx,t

w NAWIĄZANIU Do oGŁosZENIA Zarządv' Powiatuw Kolbuszowejo I
przetargu na sprzedażt,
drewną oferujęcenę zA zakupdrewna |eżąsegoprzy pniu gat.
topola (ó sztuk) ||,64 m' stanowiącego własnośóPowiatu Kolbuszowskiego,
na nieruchomościoznaczonejjako działka m jako działkanr 26l|0
składowanego
obrębWERYNIA za cenębrutto............
( s ł o w n i e : . . .'. . . . .
. . . . . . .' .' . ) '
Ponadtooświadczam,
iż:
1) zapomałem się z waruŃami przetargu zawartymi w ogłoszeńu' nie wnoszę do
ruch zastrzeżeit,a ewentualne informacje i wyjaśnieniakoniecme do złożenia
ofeĄ uzyskałem przed upływemterminudo składaniaofert,
2) dokonałem/ nie dokonałem wizji w terenie składowanegodrewna (niepotrzebne
skeślió)'
3) załadunek' transport i rozładunek oraz ewentualne dodatkowe cięcie drewna
wykonam we własnym zakesie i na własny kosŹ.
4) w przypadku wygrania przetargu,zobowipuję się do zawarcia umowy na
piśmie w terminie 7 dni od dnia upĘwu terminu do wniesienia skargi na
cryrrności nlńĄzane z ptzetargiem,a w przypadku "askarżenid przetargu
w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszeniao negatywnym rozpatrzeńu skargi,
5) wyrażam zgodę na przetwaruaniemoich danych osobowych przez Starostwo
Powiatowe w Kolbuszowej w związku z rea|izacją zakupu ww. drewna
(przeprowadzeniem przetalgu, zawarciem umowy
oraz
załadunkiem
i transportemdrewna).
datai czytelny podpis)

Klauzuh informrcyjnr:
Mając na uwadzeprŻlpisy RozpoŹ4dzlnia Parlam€ntu Eu'opejski€go iRady (UE)20|61679 z dni,27 kwietnia 20ló r. w spmwic ochfony
osÓb lizycmych w związtu z przet\łarz.ni€m danych osobowych i w spmwie swobodnego przepł}'\ł!takioh d8nych oraz uchy|€nia
d}łektywy95/4ólwE (ogóln€ rozporządzeni€ o och'onie danych) infomuję' żeAdministratoremP8ni/Panadanych osobowychjest starosta
Ko|buszowskiz siedzibąpod adrcs€m: ul. l l.go Listopada l0, 3ó.100 Kolbuszow&
Pańi/Pan. dane o6obowe przetwarzane są w celu wykonIłani8 z'dan publicaych z zak.esu administracji publicaej na podsr&vie
przepisów prawapub|icanegor€gulujących danądziedzinęprawamatetialnegooraz na podstawieKodeksu postępowaniaadminist.acyjn€go'
PrzyslugujePani/Panu: prawo dostępudo swoich donych;prawootrzym.nia kopii danych osobowychpodl€gających przetwarzaniu;pmwo
do sprostowania(poprawiania)swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do oganiczcnia przetwarzanią prawo do wnicsienia
spz€ciwu wobec przetwarzaniadanych osobowych;pra$,o do wniesienia skargi do organu Nadzorczego tj' do Pręfesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.
Pani/Pan8 dane osobołe będą pE€cho\łYrłan€ pżez okrcs wynikający z przepisów w sprawi€ instrukcji kance|aryjncj,j€dnolitych
neczowych wykazów akt o.az insuukcjił sprawieorgonizacji i zakr€su działmia archiwów zakładowych'

Prni/Poosdsneośoborcmog{mstrć przękazywuclastłpujpymodbiorcodIoperatoro!poculowyt! i hrri.rofi! bm|.m !ł za|Gsie
prz€z przcpisl p.Tlv8 orrE podwyton8t{r(m
rcaliz8cji płercści.Dane ńógą bye przckazryarc ńtłni€ż insMucjom ob!ślotl}łm
(podmimi przetłarzrją{'n)np.fttnorngpodczyjryĄinfotndycalymwyt@uj{cymusługinarŹ.ozAdmilisbrlora.
jlyĄ !łstarurb.
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