Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wałbrzych
Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wałbrzych.
Przedmiotem przetargu jest:
Część 1: sprzedaż drewna opałowego w ilości 33,40 m 3, w cenach zgodnych z zarządzeniem
nr 763/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12.08.2014 r. w sprawie ustalenia cennika
za drewno pozyskane z nieruchomości stanowiących własność Miasta Wałbrzycha.
Szczegółowy asortyment drewna opałowego:
(a) drewno opałowe liściaste miękkie w ilości 29,64 m3, cena wywoławcza 65,00 zł netto
za 1 m3 (+ podatek VAT 8%), wartość brutto 2.080,73 zł, w kłodach o długości 1,2 m,
(b) drewno opałowe liściaste twarde w ilości 2,5 m 3, cena wywoławcza 85,00 zł netto za 1 m3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 229,50 zł, w kłodach o długości 1,2 m,
(c) odpady opałowe liściaste w ilości 1,26 m3, cena wywoławcza 40,00 zł za 1 m 3 (+ podatek
VAT 8%), wartość brutto 54,43 zł, w kłodach 1,2 m.
Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 33,40 m3 wynosi 2.364,66 zł brutto.
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert
częściowych na poszczególne asortymenty drewna w ramach tej części przetargu.
Część 2: sprzedaż drewna opałowego w ilości 15,80 m 3, w cenach zgodnych z zarządzeniem
nr 763/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12.08.2014 r. w sprawie ustalenia cennika
za drewno pozyskane z nieruchomości stanowiących własność Miasta Wałbrzycha.
Szczegółowy asortyment drewna opałowego:
(a) drewno opałowe liściaste twarde w ilości 14,30 m 3, cena wywoławcza 85,00 zł netto za 1 m3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 1.312,74 zł, w kłodach do ok. 6 m,
(b) odpady opałowe liściaste w ilości 1,50 m3, cena wywoławcza 40,00 zł za 1 m 3 (+ podatek
VAT 8%), wartość brutto 64,80 zł, w kłodach 2,5 m.
Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 15,80 m3 wynosi 1.377,54 zł brutto.
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert
częściowych na poszczególne asortymenty drewna w ramach tej części przetargu.
Część 3: sprzedaż drewna opałowego w ilości 2,08 m3, w cenach zgodnych z zarządzeniem
nr 763/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12.08.2014 r. w sprawie ustalenia cennika
za drewno pozyskane z nieruchomości stanowiących własność Miasta Wałbrzycha.
Szczegółowy asortyment drewna opałowego:
(a) drewno opałowe liściaste miękkie w ilości 2,08 m 3, cena wywoławcza 65,00 zł netto za 1 m3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 146,02 zł.
Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 2,08 m3 wynosi 146,02 zł brutto.
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości.
Część 4: sprzedaż drewna opałowego w ilości 1,23 m3, w cenach zgodnych z zarządzeniem
nr 763/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12.08.2014 r. w sprawie ustalenia cennika
za drewno pozyskane z nieruchomości stanowiących własność Miasta Wałbrzycha.
Szczegółowy asortyment drewna opałowego:
(a) odpady opałowe liściaste w ilości 0,73 m3, cena wywoławcza 40,00 zł netto za 1 m3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 31,54 zł,
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(b) odpady opałowe iglaste w ilości 0,50 m 3, cena wywoławcza 15,00 zł netto za 1 m 3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 8,10 zł.
Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 2,08 m3 wynosi 39,64 zł brutto.
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert
częściowych na poszczególne asortymenty drewna w ramach tej części przetargu.
Część 5:
(a) drewno opałowe liściaste twarde w ilości 0,36 m 3, cena wywoławcza 85,00 zł netto za 1 m3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 33,05 zł,
(b) drewno opałowe iglaste w ilości 0,61 m3, cena wywoławcza 70,00 zł netto za 1 m 3
(+ podatek VAT 8%), wartość brutto 46,12 zł.
Cena wywoławcza ww. drewna opałowego w ilości 0,97 m 3 wynosi 79,17 zł brutto.
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert
częściowych na poszczególne asortymenty drewna w ramach tej części przetargu.
Warunki przetargu:
1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego przetargu ofertowego
nieograniczonego.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 10.02.2015
r. do godziny 14.00.
4. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA CZĘŚCIOWA
NR ….. – sprzedaż drewna stanowiącego własność Gminy Wałbrzych”, należy złożyć
w sekretariacie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
przy ul. Jana Matejki 1 (pokój nr 37).
5. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie z pięciu części
przetargu, opisanych w przedmiocie przetargu.
6. Oferta winna zawierać (wg załączonego do ogłoszenia wzoru):
a) nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres jej siedziby,
b) dane kontaktowe: nr telefonu, fax, e-mail,
c) ofertę cenową kupna drewna (na 1, 2, 3, 4 lub wszystkie 5 części – osobno dla każdej
części),
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu
przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu,
e) podpis oferenta.
7. Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godzinach 9.30 – 14.00 w miejscu jego
składowania, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 74 / 641-4415.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2015 r. o godzinie 14.10 w siedzibie Sprzedającego
w pok. nr 40.
9. Kryterium wyboru oferty jest cena. Postępowanie na daną część wygra oferent, który
zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia
ofert o tej samej cenie oferenci złożą oferty dodatkowe z podaniem nowej ceny nie niższej
niż cena pierwszej oferty. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, a jeśli oferty
dodatkowe dalej są o takiej samej cenie, Zamawiający unieważnia postępowanie.
10. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany pisemnie. Po wyborze najkorzystniejszej
oferty Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy kupna-sprzedaży drewna.
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11. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do:
- uiszczenia opłaty za drewno w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany
w niej rachunek bankowy,
- odbioru drewna, w tym dokonania załadunku i transportu drewna we własnym zakresie
i na własny koszt w terminie 14 dni od dnia uregulowania należności.
12. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:
Marta Suchocka, tel. 74/ 641-44-15, e-mail: msuchocka@zdkium.walbrzych.pl.
13. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
14. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
kontroferty.
15. Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania, oferentom nie przysługuje
zwrot kosztów przygotowania oferty.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany
warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 dnia
przed terminem składania ofert.
Załączniki do ogłoszenia o przetargu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz oferty częściowej nr 1
Formularz oferty częściowej nr 2
Formularz oferty częściowej nr 3
Formularz oferty częściowej nr 4
Formularz oferty częściowej nr 5
Istotne warunki umowy sprzedaży

– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
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