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GGiOŚ.7011.33.2016                                                                                                    Czeremcha, 08.09.2016r. 

Wójt Gminy Czeremcha 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 

drewna pozyskanego kosztem sprzedającego 
 

1. Nazwa sprzedającego: Gmina Czeremcha 

2. Termin sprzedaży: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.09.2016r. godz. 09:30 

3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14, 

pokój nr 4 

4. Przedmiot sprzedaży: drewno pozyskane kosztem sprzedającego gatunków: sosna, 

olsza, brzoza, topola. Ilość i zestawienie wielkości drewna stanowi załącznik nr 2 do 

przedmiotowego przetargu nieograniczonego.  

 

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na 

sprzedaż drewna" (formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

postępowania). 
 

6.  Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14, 

pokój nr 12 (sekretariat Urzędu Gminy). Termin składania ofert: do 21.09.2016 do 

godz: 09:00. Oferta powinna stanowić oferowaną cenę brutto za przedmiot 

niniejszego postępowania przetargowego. Dokumentacja przetargowa jest dostępna 

w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.czeremcha.pl.  
 

7. Drewno można oglądać w dniach: od 08.09.2016r. do 20.09.2016r. w godzinach pracy 

Urzędu Gminy Czeremcha  godz. 730-1530. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o 

zamiarze obejrzenia drewna kierownika referatu: Pani Elżbieta Popko, tel. 85 685 04 

00 

8. Wadium w wysokości: Sprzedaż drewna – 100 zł (słownie: sto złotych 00/100), należy 

wpłacać na rachunek nr 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226 tytułem ,,Wadium za 

drewno” do dnia 21.09.2016r. do godziny 09:00 

9. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie 

zwrócone na konto wskazane przez oferenta w terminie trzech dni od wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.  

10. Zasady przetargu: 

U R Z Ą D   G M I N Y   C Z E R E M C H A 
 

17-240 Czeremcha   ul. Duboisa 14        

tel./fax: 85 685 04 00   e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl   www.czeremcha.pl    

NIP  543-10-25-970     Regon  000534109 
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- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium o którym mowa w 

pkt. 8 

- wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym 

uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu 

postępowania, 

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu który przetarg 

wygrał uchylił się od zapłaty za przedmiot postępowania przetargowego, 

- stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia 

przetargu, 

- w dalszej kolejności następuje otwarcie złożonych ofert oraz przedstawienie 

oferowanej ceny za przedmiot przetargu 

11. Kryteria oceny ofert.  

Urząd Gminy Czeremcha udzieli niniejszego zamówienia temu Oferentowi, który 

zaoferuje najwyższą cenę i oferta zostanie zaakceptowana przez Urząd Gminy 

Czeremcha. UG Czeremcha zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty, gdy nie 

będzie ona spełniać oczekiwań Sprzedającego.  Jeżeli Urząd Gminy Czeremcha nie 

może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, UG Czeremcha wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Urząd Gminy Czeremcha ofert 

dodatkowych.  

Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż 

zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.  

Jeżeli nie dojdzie do wyboru oferty w powyżej podany sposób postępowanie zostanie 

zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.  
 

12.  Uczestnik przetargu, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest wpłacić 

pozostałą kwotę na wskazane konto Urzędu Gminy Czeremcha najpóźniej na 7 dni od 

dnia wyboru oferty najkorzystniejszej. Płatność powinna być dokonana na podstawie 

wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT za zakupiony przedmiot niniejszego 

postępowania przetargowego. 
 

13. Wydanie kupionego drewna nastąpi po przedłożeniu dowodu wpłaty przez Oferenta, 

którego oferta została wybrana i podpisaniu protokółu przekazania drewna.  

                                                                        

                                                                           Wójt Gminy Czeremcha 

                                                                            inż. Michał Wróblewski 


