Sprzedawca:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
NIP 561-13-27-276
działający przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89 – 500 Tuchola
tel./fax: 52 55 90 112, kom. 696 050 438
e-mail: zdp@tuchola.pl

Tuchola, dnia 17 stycznia 2018 r.

Przetarg na sprzedaż drewna
pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych
I.

Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 553,53 m3, pozyskanego
z wycinki drzew przy drogach powiatowych, składowanego na terenie siedziby Zarządu
Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
2. Drewno, o którym mowa w ust. 1 jest sprzedawane w postaci kłód, ułożonych w stosach
i obejmuje różne gatunki (m. in: jesion, lipa, topola, klon). Sprzedawca posiada protokół
ogólnego brakowania drewna.
3. Sprzedawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Kupujący zobowiązany będzie do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu
i transportu drewna na własny koszt w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny
za zakupione drewno.
5. Zaleca się, żeby każdy Kupujący, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej
przedmiotu objętego sprzedażą w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą
tel. 52 55 90 112, kom. 696 050 438 lub 602 497 246

II. Kryterium wyboru oferty:
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie. W przypadku ofert
równorzędnych decyduje kolejność złożenia oferty.
2. Cena wywoławcza wynosi 33.477,49 zł brutto. Cena brutto zawiera podatek VAT
w wysokości 8%.
3. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcom,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
III. Forma złożenia oferty:
Ofertę – wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego przetargu
należy złożyć na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500
Tuchola w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście,
listownie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna” (liczy się data
i godzina wpływu).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

