OGŁOSZENIE

o PIERWSZYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
DREWNA W MIEJSCOWOŚCI BUDZYŃ UL. LUCJANOWO
I. Dane Sprzedającego:
Gmina Budzyń. ul. Przemysiowa 16A. 64-840 Budzyń
II. Opis przedmiotu sprzedaży, ogólne postanowienia:
Przedmiotem sprzedaży jest drzewo z gatunku topola (diużnica), którego łączna masa grubizny
wynosi 7,11 m3, drewno 3 klasy grubości. WD klasa. Drzewo zostało pozyskane z działki gminnej
nr 1300/2.
2. Pisemny przetarg nieograniczony wygrywa ten uczestnik przetargu, który” złoży najwyższą
cenę za drewno. Wygrywający przetarg (Nabywca) zobowiązany będzie do kupienia od
Sprzedającego w/w drewna, posprzątania terenu i naprawienia ewenwalnych szkód wyrządzonych
podczas wywozu drewna.
3.Cena wywoławcza drewna wynosi 2 133,00 zł brutto za 7,11 m3 (słownie: dwa tysiące sto
trzydzieści trzy złote 00/100) w tym 23% vat.
4. Nabywca. którym staje się Wygrywającym przetarg. zobowiązany jest do podpisania umowy ze
Sprzedającym. która będzie regulowała termin i sposób zapłaty za drewno oraz termin i warunki
uprzatniecia drewna.

HI. Warunek uczestnictwa

W

przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, na druku będącym załącznikiem do
niniejszego ogloszenia.
IV. Kryterium oceny oferht:
Kryterium oceny oferty jest zaproponowana przez Kupującego cena— 100%, jednak nie niższa, niż
cena wyjściowa Sprzedającego.

W przypadku złożenia ofert zawierających taką sarną cenę, Sprzedający wezwie Oferentów, którzy
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Sprzedającego ofert dodatkowych.
Oferenci skiadając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach. W przypadku gdy ceny będą o takiej samej wartości Sprzedającemu
przysługuje prawo unieważnienia przetargu
V. Termin wykonania zobowiązań umowy:

Do dnia 30 listopada 2019 roku.
VI. Termin składania ofert:

Pisemne oferty należy składać listownie bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego, na adres:
Urząd Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A „64-840 Budzyń, w terminie do 14 listopada 2019 r.
do godz. 13:00.
Na ofertę skiada się wypełniony formularz ofertowy w zamkniętej kopercie, opisanej:
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w miejscowości Bndzyń ni.
Łucjanowo” oraz danymi składającego ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu oraz niezbędną dokumentację można uzyskać w siedzibie
Urzędu gminy Budzyń w pok. Nr 121 Wydział ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.

Załączniki:
ł. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie RODO
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