Lądek-Zdrój, dnia 1 października 2018 roku
W lewym górnym rogu dokumentu
Pieczęć nagłówkowa o treści
Gmina Lądek-Zdrój

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DREWNA
Gmina Lądek - Zdrój ul. Rynek 31 57-540 Lądek-Zdrój ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Gminnych Lasach
Uzdrowiskowych w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
1. Nazwa i adres Sprzedającego:
Gmina Lądek - Zdrój
ul. Rynek 31
57-540 Lądek - Zdrój
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/
e-mail: umig@umig.pl
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30
2. Określenie trybu sprzedaży drewna:
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna
Przedmiotem przetargu są :
W0C iglaste – drewno wielkowymiarowe iglaste w klasie jakościowo – wymiarowej – C, w ilości 1900 m3

S-2ap iglaste – drewno średniowymiarowe o wymiarze 2,40 mb, ilość – 400 m 3
S-2a iglaste – drewno średniowymiarowe o wymiarze 2,40 mb, ilość 1100 m 3
Ceny wywoławcze:

Rodzaj / sortyment
W0C iglaste

Ceny netto

Ilość
1900 m 3
3

S-2ap iglaste

400 m

S-2a iglaste
(2,40 mb)

1100 m 3

I klasa grubości

II klasa grubości

III klasa grubości

255,00 zł

275,00 zł

295,00 zł

120,00 zł
190,00 zł

1)W przypadku sortymentu W0C iglaste Sprzedający zastrzega sobie, że do 10% wystawionej masy może być w wyższych klasach – W0A, W0B.
W przypadku wystąpienia drewna w wyższych klasach cena oferowana zostanie zwiększona o 10% w przypadku W0B i 20% w przypadku W0A. Natomiast w
przypadku wystąpienia drewna WD zmniejszona o 20%.
2) W przypadku sortymentu W0C iglaste, Sprzedający zastrzega, że o wygraniu przetargu decydować będzie średnia cena z wszystkich trzech klas wymiarowych.
3) W przypadku szczególnych zamówień wymiarowych dotyczących średnicy i długości surowca kupujący za każdy parametr dopłaci po 10% ceny podanej w
przetargu.

4) W przypadku drewna S-2a iglaste do 20% masy może zostać odebrane jako S-2b iglaste cena zostanie zwiększona o 10%.
3. Do oferty należy złożyć:
1) Wypełniony druk oferty zakupu drewna
2) Dowód wpłaty wadium
3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń
4) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Zaparafowany projekt umowy
4. Kryterium oceny oferty:
cena netto za 1 m3 – 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma jak największą ilość punktów.
Wartości punktowe będą przydzielane w następujący sposób:
a) za oferowaną cenę zakupu równą cenie wywoławczej – 1 pkt,
b) za oferowaną maksymalną cenę zakupu powyżej ceny wywoławczej – 10 pkt,
c) za oferowaną cenę zakupu między ceną wywoławczą, a ceną maksymalną – ocena zostanie ustalona przez interpolację w przedziale 1-10 pkt.
W przypadku sortymentu W0C iglaste Sprzedający zastrzega, że o wygraniu przetargu decydować będzie średnia cena z wszystkich trzech klas wymiarowych
grubości.
W przypadku otrzymania dwóch takich samych cen od oferentów, będzie przeprowadzona licytacja. Ceną wywoławczą będzie cena podana w ofercie.
W licytacji wezmą udział oferenci, którzy złożyli jednakowe najwyższe ceny. Termin licytacji zostanie określony przez sprzedającego. W przypadku nie stawienia
się na licytację oferta zostanie odrzucona.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 10 października 2018 r. do godz. 10:00 . Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – drewno” wraz z oznaczeniem oferenta należy składać do dnia 10 października 2018 r. w siedzibie
Gminy w Lądku – Zdroju – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1.
7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 października 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Sprzedającego – Gmina Lądek-Zdrój ul. Rynek 31 – sala nr 26 II piętro.
8.Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić do 9 października 2018 r. do godziny 12 :00 do kasy lub na konto Sprzedającego przelewem na rachunek
bankowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Oddział w Lądku - Zdroju: nr 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060. ( W przypadku przelewu wadium musi
znaleźć się na koncie Sprzedającego do 9 października do godziny 12:00).
9. Druk oferty wraz z projektem umowy można odebrać w siedzibie Gminy - Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1
10. Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczany jest podatek VAT.
11. Oferent, który wygra przetarg i nie przystąpi do zawarcia umowy traci wpłacone wadium.
12. Odbiór zakupionego drewna odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Sprzedającego.
13. Termin sprzedaży – systematycznie w zależności od pozyskanego drewna w okresie 12 miesięcy.
14. Umowa będzie zawarta od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
15. Osoby do kontaktu ze strony Sprzedającego: w zakresie drewna – Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej Rafał Szatan tel: 535 626 502
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Rafał Szatan
Irena Brzozowska
27 września 2018r.
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