
OGŁOSZENIE

PRZETARG PISEMNY OFEROWANY NA SPF.Z,F.DAŻ DREWNA

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miastku, z siedzibą przy llicy Koszaliński ej 19" 77-200 Miastko
og]asza przetarg pisemny ofertowy niegraniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z
wyciŃi drzew rosnących na placu przedszkolnym.

1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew z
nieruchomości stanowiącej własność Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku,
stanowiące:

Stos 1 - 2mp

1.1, Drewno będące przedmiotem sprzedńy można oglądać w miejscu jego

sHadowania przy ulicy Koszalńskiej 19 w Miastku.

L2. W ptzstałgl mogą brać udział osoby fizycme i osoby prywatne.

1 .3. Ośńadczeńe woli w imieniu uczestrika może składać wyłącznie uczestnik lub
osoba umocowan4 ktora przedłożony stoso!}.ne pełnomocnictwo.

1.4. Vr'arrmkiem udńńuw sprzedaĘ będzie ńożrońó pisemnej ofeĘ.

I.5. Złoimna ofeńa powirma zawierać:

a) wypehriony i podpisany druk formularza ofertowego wskazźmego w zńącz:iku
m2,

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z waruŃami przetargu i nie wnosi
zasttzsżó óo sposobu przeprowadzenia przetargu, przedstawione w
zńączlttku nt 3,

2. Informacje ogólne.

1. Do zadń kupującego należeó będzie odbiór drewna we własnym zakresie i na

własny kosź z miejsca jego składowania oraz uporądkowanie terenu po

zakoirczeńu ptacy.

2. Kupujący wygrywający przetatg na sprzedń dtewna zobowiązany j est podpisaó

umowę sprzedaży, łlóĄ wzór stanowi załącmik nr 1 do ogłoszenia.

3. Odbiór drewna nasĘpi po dokonaniu wpłaty i protokolamym przekazaniu drewna.



3. Cena sprzedaĘ.

1. Sprzedający ustala minimalna cenę brutto:

a) Do stosu nr 1 - za 1 mp drewna w wysokości 130,00 zł brutto,

4. Termin realizacji.

Niezwłocz:rrie po przetargu do 7 dni roboczych

5. Elementy składowe oferĘ:

Oferta składa się z :

ofęrta cenowa i oświadczenie oferenta (sporządzone wedłBg załączonego wzoru).

6. Opis §po§obu przygotowania oferty

Oferta powima byó przygotowana z uwzględnieniem ponższych zasad:

o wymaga się, by oferia była ptrygotowana na piśmie, w formie zapewniającej
peĘ czytelnośó jej tr.eści,

r ofertę naleł sporądzić w języku polskim pod rygorem nieważności;

o ofertę należy złożryć w jednlłn egzemplatz:ty

. w}łrnaga się, by oferta była podpisana - kaźda strona ofert, przez osobę lub
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązĄ

o wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czyleiny i
parafowane przez osoby podpizujące ofertę, dodatkowo mogą byó opatrzone
daĘ dokonania poprawki,

. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta bęclzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie
Przedszkola Mieiskieso Nr 1 w Miastku

Pełna informacja dotycząca przetargu na sprzedaż drewna znajduje się na

stronie internetowej wrvrł,.bip.plz§śi§ZŁolglJ!ą§tko.pl



7. Terminy

Termin składania ofert upływa z dńem 03,11.2022t. o godzińe9:OO. Miejscem
składania ofert jest pomieszczenie biurowe przedszkola Miejskiego Nr l w Miastku.
ulica Koszalińska 19, 77 -200 Miastko,

Termin otwarcia ofert: 03.11.2O22r. o godzinie 9:10.

Oferenci o zakupie drewna będą informowani telefonicznie w ciągu trzech dni
roboczych od otwarcia oferty.

Kryteria ich oceny i znaczenie

Jedyrym kryterium oceny jest wysokośó zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzca
ptzetargubędzie Oferent, który zaoferuje naj wższą cenę brutto za drewno.
W przypadku równorzędnych cen za zaofetowane drewno będzie możliwa dogrylvka
lub ponowne rozpisanie przetargu.

9. Postanowieniakońcowe.

Z oferentem który wygra przeĘrg sporządzona zostahie umowa kupna sptzedaży,
której termin podpisania ustali Przedszkole Miejskie Nr l w Miastku.

Zńącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

r Projekt umowy - załącznik nr 1,

o Formularz ofertowy - załącmik nr 2,

o Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu - załącznik nr 3.
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załacznik nr 1

Umowa kupna - sprzedaży

W dniu ....,........ r. w Miastku pomiędzy:

Gminą Miastko NIP 842-177-1 9-1 1 reprezentowaną przez Dyrektor Przedszkola Miejskiego
Nr 1 w Miastku - Teresę Borowskąz siedzlbą przy ulicy Koszalińskią 19,77-200 Miastko,
zwarrą dalej ,,Sprzedającym", a

zwanym dalej,,Kupującym"

zostŃa żawarta wnowa o następuj ącej tTeści .

§1

Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje drev"no w ilości 2 mp, nabyte przez Kupującego w
drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na sptzedń drewna pozyskanego w wyniku
usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własrrość Gminy Miastko,
przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Miastku w dniu .................................... r.,

::*]::::::l]]i,1]1,,_, :, __ ;,óó)ń'oT::"$"*"'"

Kwoty do zapłaĘ dla Kupującego za kupno drewna od Sprzedającego wynosi:

Stos nr 1 - 2 mp x ...,...... zł zł brutto (słownie............ ............zł)

ł,ącznakwota za stos 1 do zapłaty wynosi .... zł (słownie
...-zł 00/l00 groszy).

§l

Kupujący oświad cza, że znany jest mu stan zakupionego drewna i nie wnosi z tego t}tułu
żadnych uwag ani roszczęń.

§3

1.Zapłatałączla na drewno w wysokości określonej w § 1, nastąpi przelewem na konto

Sprzedającego PKO BP 9ó 1020 4'108 0000 7002 0072 8279 w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniej szej umowy.

Nr



Z,Zatermin zapłńy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężrych na konto, o którym
mowa w ust.1.

§4

1.Zakupione drewno zostanie wydane Kupującemu w terminie 7 dni od daĘ wpĘrłu środków
pienięznych na konto Sprzedającego.

2.Kupujący zobowiązany jest do dokorrania odbioru drewna z miejsca składowanią w fym
jego załadunku i transpoftu, we własnym zakresie i na własny kosż.

3.Kupujący ponosi odpońedzialnośó cyrvilną za szkody powstałe w zwiqku z rcalizaĄą
przedmiofu umowy.

§5

Sptzedający zastłzega sobie prawo własności drewna, do czasu wpływu środków pieniężnych
na konto, o którym mowa w § 3 ust.1.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy następować będą w fońie aaeksów, sporądzonych na

piśmie, za zgodą obydwu stroą pod rygorem niewa:żności,

§7

W sprawach nieuregulowarrych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodelrsu

Cywilnego.

§8

Ewentualne spory wynikłe w hakcie realizacji niniejszej umowy, których strony nie
rozstrzygną polubownie, rozstrzygać Ędzie sąd włŃciwy Sprzedającemu.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzniących egzemplarzach, z których jeden egzemp|arz

otr4muje Spnedający, a jeden egzemplarz Kupujący.

Kupujący: Sprzedający:



petna nazu}a oferenta oraz adres miejscowość, dala

nr telefonu/mail

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miastku

ul. Koszalińska 19,77 -200 Miastko

OFERTACENOWA

Nawiązując do ogłoszenia o przetalgu pisemnym oferowanym pn. §przedaż drewna
pochodzącego z wycinki dnew rosnących na terenie placówki.

Oferujemy cenę na zakup drewna wchodącego w skład przetargu.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbieraó

i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, otaz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania

oferty. Zobowiązujemy się, w pr4lpadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy
po otrzymaniu informacji drogą elektronicmlelefonicznej.

Do oferty zńączam zŃączńk nr 3a i 3b .

Numer
stosu

Cena jednostkowa
zUlmp brutto

§łownie

Cena łączna za daną
część

ilość x cena iednostkowa

(czytelny podpis)



załacznik nr 3a

imię i nazwisko

adres

numer kontaklowv

OŚWIADCZEI.IIE

Niniejszym oświńczam:

1 . ZapoznŃem się z warunkami przetarg) na sprzedż drewna oraz pĄektem umowy i
ńe wnoszę do nich zastrzeżeń.

2. Obejłzńem przedmiot sprzedaĘ i zapoznałem się zjego stanem i jakością.

3. Zobowiązuję się w przypadku,,vygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie
po daay m przez Sprzedaj ące go.

Miejscowośó, data podpis

t.



Zńącznik3b

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazrviska,

adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa27 \<..uv.tetnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizaczrrych w ztilązkl z przetwauaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepły"vłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz, Urz, UE L Nr 119, s. 1 w zwiąku z udziałern w pźetalgu.

Data i podpis


