Poznań 31.01.2018r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

OGŁASZA
Przetarg pisemny na drugą sprzedaż drewna

1. Miejsce składowania drewna: Obwód Drogowy w Biskupicach, ul. Poznańska 37, gm. Pobiedziska.
2. Rodzaj drewna – zgodnie z Zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Ilość drewna:
1)Kłody – 98 sztuk - 28,85m3 w tym 49 sztuk kłód twardych i 49 sztuk kłód miękkich,
2) Stosy S1 i S2 – 5,72m3
4. Cena wywoławcza:
1) Kłody - 1 557,90zł brutto
2) Stosy – 308,88zł brutto
5. Wymagania dla Oferentów
a) termin składania ofert: 09.02.2018r.
b) oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, w kancelarii – parter pok. 026
c) ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Sprzedającego na adres: Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, posiadającej nazwę i adres Wykonawcy,
oznaczonej: „Przetarg na sprzedaż drewna OD Biskupice. Nie otwierać przed 09.02.2018r., godz.
10:10”.
d) drewno wymienione w pkt 2 można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z p. Krzysztofem Paczka – Obwód Drogowy
w Biskupicach, pod nr tel. 512 041 441.
e) osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji jest p. Danuta
Chlebowska, tel. 519-181-377
6. Opis procedury
a) zbycie drewna nastąpi Nabywcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, za całość poszczególnego
gatunku drewna ( pkt. 4 ust. 1 lub 2 niniejszego ogłoszenia), nie niższą niż cena wywoławcza,
b) w przypadku złożenia ofert równoważnych (o tych samych cenach), Oferenci złożą dodatkowe
oferty z podaniem nowych cen; wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną,
c) Sprzedający wyznaczy czas i miejsce podpisania umowy kupna-sprzedaży drewna,
d) załadunek, transport drewna oraz uporządkowanie miejsca składowego należy do Nabywcy
i odbywa się na jego koszt,
e) drewno należy odebrać w ciągu 7 dni od daty uregulowania należności na wskazany przez
Sprzedającego rachunek bankowy. W przypadku nieodebrania drewna w terminie, sprzedający
wyznaczy termin dodatkowy na odbiór drewna. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu,
Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży,
f) Sprzedający zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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