
 „Sprzedaż drewna użytkowego z wycinki drzew na działce nr 519 w miejscowości Lądek” 

 

 

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku 

ul. Polna 8a 

62-406 Lądek 

tel.(063) 276 30 78   

NIP 667-11-35-687  REGON 310231225 

Mail:  zgkladek@interia.eu 

 

 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna użytkowego z wycinki drzew  

na działce nr 519 w miejscowości Lądek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Sprzedaż drewna użytkowego z wycinki drzew na działce nr 519 w miejscowości Lądek” 

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ DREWNA 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż drewna 

użytkowego w ilości i gatunkach:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewno zostało pozyskane z terenu nieużytku gminnego, z działki nr 519 położonej w Lądku 

przy ulicy Konińskiej. 

Przetarg jest ogłoszony w trybie art. 10
1
 Kodeksu Cywilnego. 

 

Warunki przetargu: 

1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty (Zał. Nr 1 i/lub Zał. 

Nr 2) oraz oświadczenia (Zał. Nr 3) w siedzibie sprzedającego.  

2. Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości 1000zł na konto ZGK Lądek Bank 

Spółdzielczy w Słupcy Oddział Lądek 56 8542 0001 2200 1993 0213 3313 najpóźniej 

do dnia 22.09.2015r. do godziny 12
00

. 

3. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

4. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty, a niepodpisania umowy 

w wyznaczonym terminie wadium przepada, a oferent nie może ubiegać się o jego 

zwrot. 

5. Cena wywoławcza poszczególnych gatunków drewna: 

a) Topola – 125 m
3
 – 15 000,00 zł netto (+ 23% VAT) – 18 450,00 zł brutto 

b) Lipa – 65 m
3
 – 6 825,00 zł netto (+ 23% VAT) – 8394,75 zł brutto 

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jak i posiadające osobowość prawną. 

7. Oferta powinna zawierać: 

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę, adres oferenta i NIP oraz nr telefonu, 

b) zaoferowaną cenę netto oraz brutto z uwzględnieniem 23% stawki podatki VAT  

za zakup drewna (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi 

zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu,  

d) podpis oferenta.  

8. Oferta musi dotyczyć jedynie zakupu całości drewna danego gatunku – topola lub lipa. 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na jeden gatunek drewna jak również złożenie 

odrębnych ofert na każdy z gatunków drewna. 

9. Opis składania oferty :  

a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

b) kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Zakład Gospodarki Komunalnej 

Lądek, ul. Polna 8a, 62-406 Lądek oraz oznaczyć opisem: „Oferta na sprzedaż  

drewna użytkowego - topola” lub „Oferta na sprzedaż drewna użytkowego - 

lipa” 

10. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Kasie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, ul. Polna 8a, 62-406 Lądek, do godziny 12
00

 do dnia 22.09.2015r. 

Lp. Gatunek Ilość [m
3
] 

Cena netto 

[zł/m
3
] 

1. Topola 125 120 

2. Lipa 65 105 
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11. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12
15

 w biurze Kierownika ZGK Lądek w dniu 

22.09.2015r. 
12. Kryterium wyboru oferty - wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą zaoferowaną 

cenę. 

13. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych o takich samych wartościach 

decydować będzie kolejność złożenia ofert. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego. 

15. Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn do 

chwili jego rozpoczęcia. 

16. Sprzedający unieważni zapytanie dotyczące sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej 

oferty lub złożone oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający.  

17. O unieważnieniu zapytania na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich, 

którzy złożyli prawidłowo sporządzoną ofertę.  

18. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę. 

19. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie      

oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy o sprzedaż drewna, podpisanie umowy 

nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.  

20. Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Lądek o numerze Bank Spółdzielczy w Słupcy o/Lądek Nr 

56 8542 0001 2200 1993 0213 3313 w ciągu 7 dni od podpisania umowy, nie później 

jednak niż w dniu odebrania drewna.  

21. W/w drewno można oglądać od poniedziałku do piątku w miejscu jego składowania     

tj. ul. Konińska, 62-406 Lądek (naprzeciwko cmentarza) w godzinach od 8
00

 do 15
00

, 

w obecności pracownika ZGK Lądek. 

22. Przedmiotowe drewno sprzedawane jest z podziałem na gatunki topola i lipa. 

23. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego 

składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w ciągu 14 dni od dnia 

uiszczenia opłaty.  

24. Szczegółowych informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

Lądek, lub telefonicznie: Kierownik Sebastian Woźniak tel.: 669 256 292. 

 

 

 

 

 

 

Kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

 

/ - / Sebastian Woźniak 
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Zał. nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY TOPOLA 

 

                                                                                          ................................................ 

                                                                                                                       data 

Do:    Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku 

Adres:     ul: Polna 8a, 62-406 Lądek 

 

Ja/My niżej podpisany/i składam(y) ofertę na „Sprzedaż drewna użytkowego z wycinki 

drzew na działce nr 519 w miejscowości Lądek” zgodnie z treścią przetargu.  

 

OFERUJĘ NASTEPUJĄCĄ CENĘ: 

 

Gatunek topola – 125m
3
 - cena wywoławcza 18 450,00 zł brutto (VAT 23%) 

Brutto: ...................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................) 

Netto: .....................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................) 

Podatek Vat 23%....................zł 

(słownie: ........................................................................................................................) 

 
 

 

……………………………………………………………….. 

Nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………….. 

Adres 

……………………………………………………………….. 

NIP 

……………………………………………………………….. 

REGON 

……………………………………………………………….. 

tel./fax 

……………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko, stanowisko oraz podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
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Zał. nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY LIPA 

 

                                                                                          ................................................ 

                                                                                                                       data 

Do:    Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku 

Adres:     ul: Polna 8a, 62-406 Lądek 

 

Ja/My niżej podpisany/i składam(y) ofertę na „Sprzedaż drewna użytkowego z wycinki 

drzew na działce nr 519 w miejscowości Lądek” zgodnie z treścią przetargu.  

 

OFERUJĘ NASTEPUJĄCĄ CENĘ: 

 

 

Gatunek lipa - 65 m
3 

- cena wywoławcza 8394,75 zł brutto (VAT 23%) 

Brutto: ...................................zł  

 (słownie: ........................................................................................................................) 

Netto: .....................................zł  

 (słownie: ........................................................................................................................) 

Podatek Vat 23%....................zł 

 (słownie: ….....................................................................................................................) 
 

 

……………………………………………………………….. 

Nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………….. 

Adres 

……………………………………………………………….. 

NIP 

……………………………………………………………….. 

REGON 

……………………………………………………………….. 

tel./fax 

……………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko, stanowisko oraz podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
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Zał. nr 3 

Oświadczenie 

 

Składając ofertę na „Sprzedaż drewna użytkowego z wycinki drzew na działce 

nr 519 w miejscowości Lądek” 

oświadczam, że: 

1. zapoznałem się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży,* 

2. ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu 

sprzedaży,* 

3. zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę uwag co do jej formy i treści, akceptuję 

umowę, 

4. posiadam wystarczające zabezpieczenie finansowe pozwalające na dokonanie zapłaty 

faktury za zakupiony majątek ruchomy, 

5. w terminie określonym w umowie jestem w stanie dokonać wywozu zakupionego 

zbędnego majątku ruchomego – na własny koszt, 

6. jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy Sprzedającego do 

wystawiania faktur VAT bez konieczności składania na nich naszego podpisu. 

 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

…………………………, dnia ………………………. 

 

………………………………………. 

 
Podpis oferenta 
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Zał. nr 4 

 

Wzór Umowy 

Sprzedaży Nr …../2015 

 

zawarta w dniu ………….. w Lądku pomiędzy  

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lądku, z siedzibą 62-406 Lądek, ul. Polna 8a,  

NIP 667-11-35-687, REGON 310231225  

zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym przez: 

Sebastiana Woźniaka – Kierownika 

a  

………………………………………….................... z siedzibą …………………………….. 

NIP…………………………, REGON…………………………. 

zwanym dalej "Kupującym", reprezentowanym przez: 

……………………………….. - ……………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. W wyniku przetargu z dnia ……………..r. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje 

drewno użytkowe z wycinki drzew na działce nr 519 w miejscowości Lądek, wyciętego 

podstawie decyzji Starosty Słupeckiego z dnia …………..r. (znak: 

…………………………………)  

2. Cena ryczałtowa nabycia drewna gatunku topola/lipa wynosi .....................zł brutto 

Słownie:................................................................................................................................. 

kwota netto wynosi…………… zł (słownie:………………..) 

zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  

3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty zawarcia umowy. W przypadku nie uiszczenia opłaty w ww. terminie, Sprzedający 

może rozwiązać umowę z Kupującym i związać się Umową z Oferentem, którego oferta 

została uznana jako druga w kolejności. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty 

określonej w ust. 2. 

Odbiór drewna nastąpi w ciągu 14 dni od daty zapłaty. Odbiór drewna będzie dokonywany  

partiami, ilości odbioru drewna określone zostaną protokołami odbioru drewna.  

5. W przypadku nie odebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie, Sprzedający 

nie odpowiada za zakupione drewno, a Kupujący nie może zgłaszać roszczeń do całkowitej 

lub częściowej utraty zakupionego drewna.   

§ 2 

 

1. Zapłaty, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, należy dokonać 

przelewem na rachunek Sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy o/Lądek Nr 

56 8542 0001 2200 1993 0213 3313. 

2.  Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego.  
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§ 3 

 

1. Kupujący dokona odbioru drewna własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, po 

uprzednim zgłoszeniu Sprzedającemu terminu odbioru drewna. 

2. W przypadku transportu dokonywanego przez  przewoźników działających w imieniu i na 

rzecz Kupującego, przed odbiorem każdej partii drewna, Kupujący zobowiązuje się 

dostarczyć do Sprzedającego upoważnienie do odbioru drewna oraz zaopatrzyć przewoźnika 

w kopie tego upoważnienia.  

3. Kupujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu, na którym składowane jest drewno. 

 

§4 

 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części 

spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenia, które w chwili podpisania umowy 

nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 

niezależne (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, strajki itp.) 

 

§5 

 

1. Kupujący obowiązany jest zapoznać się ze stanem jakościowym i ilościowym każdej z 

partii drewna, o których mowa w § 1. 

2.  Kupujący musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym, Sprzedający umożliwił Kupującemu sprawdzenie 

w terenie warunków realizacji niniejszej umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia przez Kupującego. 

4. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna będącego przedmiotem umowy. 

 

§ 6 

 

Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu drewna.  

 

§ 7 

 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 9 

 

Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 

sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.  
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§ 10 

 

Niniejsza umowa sporządzona została w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Kupującego i  dwa dla Sprzedającego.  

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Kupującego 

2. Oświadczenie Kupującego 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY:                                                   KUPUJĄCY: 

 


