ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE
64-700 Czarnków ul. Gdańska 56
tel. 67 255 28 23, fax. 67 255 29 31

OGŁASZA
Na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego i § 7 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg
Powiatowych w Czarnkowie (załącznik do uchwały Nr XLI/279/2006 z dnia
27 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie nadania
Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie dróg
powiatowych w ilości : 124,61 m3
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
- drewno (kłody liściaste):
51,47 m3
Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa niż:
- 100,00 zł/m3 netto + VAT
- drewno (kłody liściaste)
73,14 m3
Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa niż:
- 85,00 zł/m3 netto + VAT
Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje przy drogach powiatowych Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego i na terenie Obwodu Drogowego w Trzciance)
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki
drzew” – nie otwierać przed godz. 1030, dnia 21.06.2017 r.” należy złożyć w siedzibie
Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie , ul. Gdańska 56 pokój nr 4 (sekretariat).
1. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferent zobowiązany

jest do rozbicia cenowego za każdą sztukę drewna.
2. Kryteria oceny ofert : najwyższa zaoferowania cena .
3. W przypadku równych ofert cenowych decydującym kryterium wyboru oferty

będzie większa zapotrzebowana ilość drewna.

00

4. Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2017 roku o godzinie 10 .
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
w dniu 21.06.2017 r.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

o godzinie 1030.
Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po uregulowaniu należności (w ciągu
7 dni) na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
Nabywca po uregulowaniu należności jest zobowiązany do odbioru drewna
w ciągu 14 dni.
Załadunek oraz transport drewna – we własnym zakresie Nabywcy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pani Krystyna
Witkowska, tel. 67 255 28 23, 668 466 170
Załączniki:
1) Regulamin przetargu z wykazem drewna
2) Projekt umowy
są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie pod adresem: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

