Załącznik 3
Warunki przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów
drogowych dróg powiatowych
1.

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na sprzedaż drewna pochodzącego
z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych

2.

OPIS MASY DRZEWNEJ:
Opis masy drzewnej został określony w załączniku nr 4 do przetargu.

3.

MASA DREWNA:
stos oznaczony:

4.

łącznie 19,413 m3

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Najwyższa oferowana cena brutto
CENA WYWOŁAWCZA DREWNA ZA CAŁOŚĆ: 3 513,89 zł
Oferent może złożyć ofertę jedynie na zakup całego drewna.

5.

LOKALIZACJA DREWNA:
Drewno (przedmiotowy stos) jest ułożone na placu składowym siedziby PZD
Pszczyna.
UWAGA!!!
Aby obejrzeć drewno z udziałem pracownika PZD Pszczyna należy umówić się
wcześniej telefonicznie pod nr telefonu 32/ 212 80 68 lub po uprzednim zgłoszeniu w
sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 (parter)

6.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 14.09.2022 r., do godz. 10:00

7.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie,
ul. Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter)

8.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 14.09.2022 r. godz. 10:30,
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego
20 – sala konferencyjna (parter).
FORMA SPORZĄDZENIA OFERTY:
9.1
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z formularzem oferty cenowej,
stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
9.2
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim zgodnie
z dołączonym do niniejszego ogłoszenia formularzem oferty.
9.3
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na: „Sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z
pasów drogowych dróg powiatowych”
Nie otwierać przed 14.09.2022 r., godz. 10:30
dane i adres oferenta.

9.

10.

O wyniku przetargu zostanie poinformowany każdy jego uczestnik w jednej z
następujących form: pisemnie, faxem lub emailem.

11.

Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty (dotyczy ofert najkorzystniejszych) o takiej
samej cenie brutto, wówczas oferenci, którzy złożyli te oferty, zostaną wezwani do
złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

12.

W przypadku podania przez Oferenta rozbieżnie kwoty liczbą i słownie, Sprzedający
przyjmie do oceny kwotę podaną słownie.

13.

Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez
otwierania na adres oferenta, który złożył ofertę.

14.

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

15.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.

16.

Wybrany oferent zostanie poinformowany o dacie zawarcia umowy sprzedaży w
jednej z następujących form: pisemnie, telefonicznie, faxem lub emailem.

17.

Koszty oraz wszelkie ryzyko związane ze zorganizowaniem załadunku, transportu i
rozładunku drewna ponosi sam oferent.

18.

Podstawą wydania drewna oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie
wpłata przez oferenta kwot, za którą nabył drewno na konto PZD Pszczyna w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży.

19.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia i warunków
przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania
przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

