OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na
sprzedaż drewna
1.Nazwa i siedziba jednostki:
Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest drewno sosnowe średniowymiarowe, S2b (tzw. papierówce
grubej) i S2ap. (tzw. ogólnego przeznaczenia) w ilości ogółem 160,20m3, w tym:
1. S2b - 39,1 m3 (stos nr : 33,34,36)
2. S2ap - 121,1 m3 (stos nr : 31,32,35,37)
Szczegółowe zestawienie drewna gatunkami i sortymentami w m3 (z podziałem na stosy)
wraz z dł. i szer. przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do ogłoszenia (zał.. nr 1)
Cena wywoławcza netto
1. S2b - 140zł/1m3
2. S2ap - 100zł/m3
3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku
ruchomego:
Składniki majątku ruchomego można zobaczyć w każdym roboczym dniu tygodnia łącznie
do
dnia składania ofert w miejscu złożenia drewna tj. przy ul. Północnej
Wadium w wysokości 200 zł należy wnieść w formie gotówkowej do kasy Urzędu
Miasta lub na konto GBS Bank w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą:
86 8355 0009 0024 2963 2000 0005
do dnia 25.01.2018r do godziny 11.00
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra
przetarg.
Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie
po zakończeniu przetargu na wskazane w ofercie konto.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Oferty proszę przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
„OFERTA NA ZAKUP DREWNA” w terminie do dnia 25.01.2018r. do godz. 11.15 w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad
Odrą (liczy się data i godzina wpływu ofert).
Termin związania z ofertą 21 dni.
5.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia
b)potwierdzenie wpłaconego wadium na konto urzędu,
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c)cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza podana w powyższej tabeli w pkt 4,
d)dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. dotyczących określonego nr stosu lub
określonego sortymentu drewna tj. S2b lub S2ap.
6.Sposób oceny złożonych ofert:
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę wyłącznie cena.
7.Miejsce i termin otwarcia ofert :
Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 25.01.2018r
o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, pokój nr 34. W razie ustalenia, że
kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg
w formie ustnej licytacji, która rozpocznie się w dniu 25.01.2018r o godz. 11.45
8.Miejsce i termin zawarcia umowy :
Zawarcie umowy nastąpi w dniu w siedzibie Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych
licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami :
Justyna Przekora tel. 957278125
Ustalenia dodatkowe
1. Oferent zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zakupem
drewna tj. w szczególności:
-załadunek i transport zakupionego drewna,
-wypłata odszkodowań , za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i
transportu ,
-uporządkowanie terenu po załadunku drewna.
2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
3. Umowa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, na
sprzedaż drewna zawarta zostanie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert w siedzibie Urzędu
Miasta Kostrzyn nad Odrą.
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