OGŁOSZENIE
o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna topolowego
1. Sprzedający: Gmina Budzyń ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń,pow. Chodzież, woj. Wielkopolskie,
tel./faks: (0-67) 2843-201; e-mail: m.szafran@budzyn.pl
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Budzyń– pokój nr 12, najpóźniej w dniu
27.12.2011 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Budzyń).
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2011 r. o godz. 9 00 w siedzibie Sprzedającego, pokój nr.1
4. Przedmiot sprzedaży: drewno liściaste topolowe w ilości 4 szt. o obwodzie pnia mierzonego na
wysokości 130 cm: od 260 cm- do 390 cm, rosnące w pasie drogi gminnej w m. Budzyń – działka nr
88/1
5. Dokonanie obmiaru pozyskanego drewna zostanie przeprowadzone przez pracownika Urzędu
Gminy Budzyń.
6. Po dokonaniu obmiaru Oferent może wywieźć drewno z miejsca dokonanej wycinki.
7. Cena minimalna: 50,00 zł/m3 (brutto)
8. Złożona oferta musi dotyczyć zakupu wszystkich drzew topoli – 4 szt.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty – w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: „Oferta na zakup drewna
topolowego” – zawierającej:
- nazwę (nazwisko i imię) i adres oferenta,
- cenę ofertową brutto za m3,
- oświadczenie o następującej treści:
● Zobowiązuję się do wpłaty powstałej po dokonaniu obmiaru pozyskanego drewna w kasie
Urzędu Gminy Budzyń.
● Zobowiązuję się do odpowiedniego zabezpieczenia terenu przy wykonywaniu prac związanych z
wycinką drzew.
● Zobowiązuję się do uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac związanych z wycięciem drzew.
● Zobowiązuję się do pokrycia szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac przy wycince
drzew.
11. Jeżeli złożona oferta nie będzie spełniała wyżej wymienionych warunków pozostanie bez
rozpatrzenia.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Budzyń
ul.Lipowa 6, 64-840 Budzyń, pokój nr 7 , tel. 067 2843-201 w.26 w godz. 7 00 do 15 00
Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny będzie cena podana przez Oferenta za 1 m 3 pozyskanego drewna.
Przetarg wygra oferta z najwyższą ceną za 1 m 3.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
Marcin Sokołowski
Budzyń, dnia 12.12.2011 r.

