ROS.271.3.2017

Trzebnica, dnia 02.02.2018 roku

Zaproszenie do składania ofert – 2 ponowienie
Burmistrz Gminy Trzebnica ponawia zaproszenie do złożenia ofert na : "Zakup drewna
liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica”.
I.
Opis przedmiotu oferowanego do sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest łącznie: 168,85 m3 drewna opałowego pociętego w odcinki od 30
do 120 cm.
2. Szczegółowe dane wyników pomiarów drewna przedstawia poniższa tabela.
l.p.
Stos
Klasa
Masa [m3]
1
1
S4
94,57
2
2
S4
46,38
3
3
S4
27,90
RAZEM [m3]: 168,85
3. Ustala się cenę minimalną brutto, za którą Gmina Trzebnica chce sprzedać w/w drewno:
13603,93 zł.
Istnieje możliwość zakupu pojedynczych stosów:
Stos nr 1 – wartość 7519,28 zł
Stos nr 2 – wartość 3768,87 zł
Stos nr 3 – wartość 2315,78 zł
Uwaga !
Do obowiązku oferenta należy sprawdzenie terenu, na którym znajduje się drewno przeznaczone
do sprzedaży oraz po dokonaniu zakupu samodzielne załadowanie i wywóz z miejsca
składowania. Prace należy tak wykonać, aby nie spowodować żadnych szkód. Po zakupie drewna
nie ma możliwości jego zwrotu.
II.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferenta będzie najwyższa cena brutto, oceniana osobno dla każdego ze
stosów.

III.

Opis sposobu obliczania ceny:

1) Określona przez oferenta cena winna uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie oferent w
związku z zakupem drewna, w tym koszty zrywki, własnego załadunku i transportu.
2) Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zakupu drewna dla danego stosu,

wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

IV.

Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego, nie później niż 21 dni od daty otwarcia ofert.
V.

Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego,
(osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Sprzedającego, pokój nr: 40 - sekretariat do dnia:
12.02.2018 r. do godz. 12:00
b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej do Sprzedającego i opatrzonej
napisem: Oferta na: „Zakup drewna”.
VI.
Rozstrzygnięcie postępowania:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godzinie 12.15 Sprzedający po wyborze
najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów.
VII. Kontakt
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest:
Szczepan Gurboda
tel.: (71) 388 81 77, e-mail: gurboda_s@um.trzebnica.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert,
jak również prawo zmiany warunków postępowania lub jego odwołania w całości lub w części w
każdym czasie bez podania uzasadnienia.
…....................................................
(podpis Kierownika Sprzedającego)

Załączniki
Formularz ofertowy
Wzór umowy

