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o II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza II nieograniczony pisemny
przetarg ofertowy na sprzedaż drewna leżącegoprry pniu w ilości
ó sztuk (topola) - 11,64mJ (możebyó do produkcji palet)
1. Przedmiot sprzedaĘ:
Przedmiotemsprzedałjest sześć
sztuk drewna gat. topola czama' leącego przy
pniu - 1t,64 mJ pochodzącego
z wycinki przeprowadzonej
w miesiącu listopadzie
stanowiącej
własność
PowiatuKolbuszowskiego,
2019 r. na terenięnieruchomości
będ4cejw użyczeniuGminy Kolbuszowa, oznaczonej jako działka nr 2ó110 obr.
Weryniagm Kolbuszowa.
Drewno nadającesię np.na palety.
Ewentualne cięcie na mniejsze kawałki' załadunek, transpoń, rozładunek
na koszt nabywcy oraz w zak-resieprzez niego zorganiTowanym.
2. Cena w}rvoławcza wynosi 1 38|,62 z| netto. Do ceny netto
VAT wedlug obowiązująccjstawki (23%).

dolicza się

3. opis sposobu pr'łgotowaniir oferty.
ofelta zostaniesporządzonana formularzustanowiqcymzałącznikdo niniejszego
ogloszenia.KłŹdy oferent może złoi'yć ty|ko jedną ofęrtę' ofelent, który złozy
więcej niż jedną ofeńę zostanie wyłączonyz postępo\łania.Zaoferowuta ptzez
oferenta cena powinna uwzględniać wszystkie koszty zw|ązane z ęwęntualn},rn
transpoltemi rozładunkiemoraz
cięciem na mniejszekawałki' załadunkiem,
uwzględniać23% podatkuVAT (zawi€ r ać cenę netto).
w przctargu mogą wziąć udzial nab}.wcy'którzy akceptują warunki zawańe
w niniojszym ogłoŚzeniu.
4. Termin' miejscei opis sposobu zlożeniaoferty:
ofertY należYskładać
w nieDrzezroczvstYch.
zamkniętYchkoDeńachz doDiskiem
.
w
8.'. terminie do dnia 17 stvcznia 2020 r.
..nieotwierać ofertaGK.673.2'72'201
do godf. 15.30.ofeńa powinna zawierać:dane oferenta(imię' nazwisko,Bazwę
firmy' adres'NIP, nI telefonu,adres e- mail),jego podpis oraz proponowaną c€ n ę
brutto za zakup dre\łna'
w starostwięPowiatowymw Kolbuszowej pok.
ofeńy możnazłożyć osobiście
217w godzinachpracy Urzędu(pn8.00' 16.00)wt _ pt 7'30 15.30)lub nadesłać
na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej,ul. 11 Listopada 10,
36-100Kolbuszowa.Uwaga| Liczy się data wpływudo Urzędu.
5, Otwarcie przetargu
Otwarcie przetarsu nast&rriw dniu 22 stvcznia 2020 r. o sod2.12.00w siedzibie
starostwaPowiatowęgow Kolbuszowej'ul. 11 Listopada10, 36-100Kolbuszowa.
w pok. nr 2),o. Aby przetatg zakończył się wynikiem pozlywnym i nastąpił
wybór nab1vcy drewną oferty muszą zawieraćcenę netto nie niższą niż cena
rł1wolatvczan€ t to. Do ceny netto dolicza się vAT (23o^)' Przętargwygla

ofelent,któręgo propozycja cenowa zawańa w nadesłanej
ofelcie będzie
zawieńć najwż-szą cenę netto.W przypadku jednakowej ceny dwu lub więcej
ofelt pżeplowadzona zostanie licytacja ustna, do udziału w któIej zostaną
dopuszczeni oferenci którzy zaproponowani jednakowe ceny. Podczas ustnej
]ic}'tacji postąpienie wynosićmoże nie mniej niż 200,00zł' Przystępującydo
licytacji muszq okazać dowód osobisty,a w przypadkupełnomocnikówrównież
pełnomocnictwoudzielone na piśmiez notarialniestwierdzonąautentycznością
podpisu'o terminie i miejscu rrstnej licytacji uczestnicy zostaną zawiadomieni
na piśmie.
ó. Informacie Dodatkowe:
wynik pŹetalgu
zostanie podany do pr-tblicznej wiadomości poprzez
w)'wieszeniena tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowegow Kolbuszowej
ofaf na stronie intefnetowęjBIP Powiatu Kolbuszowskiegow dniach 23-24
slycznia 2O2Or.
ofelent może wnieść skargę do Zazqdu Powiatu Kolbuszowskiegona
czynności przeta.rgowe
w temiDie 3 dni licząc od dnia zamknięcia,
unieważnieńalub odwołaniaprzetalgu.
Rozpatrzenieskargi nastąpi w terminie7 dni od daty złożeniaskargi.Sposób
rofstrzygnięcia ska.rgi zostanie podany do publicaej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeńw starost\łiePowiatowymw Kolbuszowej
orazna stronieintemetowej
PowiatuKolbuszowskiego.
który
riYgra
przetarg
oferent'
zobowiązany będzie do wplaty cely brutto
za dlewno stanowiące przedmiot pźetarg!, czy|i wylicytowanej ceny netto
zwiększonejo wańośópodatkuV^T (23%), niezwłoczniepo upływie terminu
jeśli skarga taka ńe zostanie
na wniesienie skargi na czynnościprzetargowe,
wniesiona.Tęrmin zawarciaumowy oraz numer rachuŃu banJ<owego
zostaną
prfesłanenabywcyZawarcie umowy sprzedał nastąpi na piśmie po uprzednim dokonaniu
wplaty ceny brutto przez nabJ''rłcę.
Wydanie przedmiotu sptzed&zy nastąpi po zawarciu urnolvy otaz
uiszczeniuzapłaty'
Zastżega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczny.
oferenci przed złożęniem oferty mogą obejrzeć przedmiot sprzedazy po
uprzednimkontakcietelefonichym pod numeremI7'1445'132.
Pozostałe informacje można uzyskać w starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej pok.ff 2l4,lub telefonicznie
pod nr l'7'1445732.
Formularz ofcrty udziału w lI przetargu na sprzedaż drewna stanowi
zalącznik do niniejszegoogloszenia.
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(nazwa,adres,NIP i nr te|.ofer€nta, e - mai|)

OFERTA
UDZIAŁU w II PRZETARGU NA SPRZEDAż DREWNA
w NAWIĄZANIU Do oGŁosZENIA za|ządu Powiatuw Kolbuszowejo II
przetargu na spŹedażdrewną oferujęcenę za zakupdrewna leżącegoprzy pniu gat.
Powiatu Kolbuszowskiego,
topolaczama(6 szfuk)11,64m] stanowiącegowłasność
jako działkanr jako działkanr 26110
na nieruchomości
oznaczonej
składowanego

obrebWERYNIA za cene netto
( s ł o w n i e':' . .'.' . ' ' . ' '
..'..'...............'...'...'.)'
b r u n o.r. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponadto oświadczam,
iż:
l) zapoznałemsię z waruŃami przetargu zawaltymi w ogłoszeniu'nie wnoszę do
nich fasrłzei'eń'a ewenfualne informacje i wyjaśnienia koniecae do zloż€nia
ofelty uzyskalem pŹed uptywem terminudo składaniaofeń.
2) dokonałem/ nie dokonałem wizji w terenie składowanegodrewna (niepotrzebne
skreślić)'
3) załadunek, transpot i rozładunek oraz ewentualne dodatkowe cięcie drewna
wykonam we wlasnym zakesie i na własny kosŹ.
4) w przypadku wygrania prz€tafgu' zobowiqzuję się do zawarcia umowy na
piśmie w terminie 7 dni od dnia uplI^/u terminu do wniesienia skargi na
czynności zwiqzane z przetargiem' a w przypadku zaskażenia przetargu,
o negatywnymrofpatrzeniuskargi,
w tęrminiesiędmirrdni od dnia ogłoszenia
5) wyrafam zgodę na ptzetwatzaniemoich danych osobowych pŻez starostwo
Powiatowe w Kolbuszowej w zwiqzku z rea|lzacją zakupu ww. drewna
(przeprowadzeniem przetargu, zawarciem umo\łry oraz
załaduŃiem
i transpońem dre\'ina).
6) Do zaoferowanej ceny netto dopłacę vAT w wysokości 23olozaproponowanej
cęny neEo.

datai czytelny podpis)
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