Sokółka, dnia 17.12.2008r.

Nr sprawy: 19/PZD/DM-S/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1. Powiatowy Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka ogłasza przetarg
nieograniczony na:
Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na
terenie powiatu sokólskiego w ilości: 174 szt., 272,71m3
2. /okres/ realizacji zadania: 19.01.2009r. – 31.03.2009r.
3. Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Powiatowego
Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, w pokoju nr 26. lub na stronie internetowej:
www.pzdsokolka.internetdsl.pl
4. Drzewa przeznaczone do wyrębu znajdują się przy drogach administrowanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce w pasach drogowych dróg Nr: 1249B; 1256B;
1259B; 1261B; 1264B; 1265B; 1266B; 1268B; 1273B; 1276B; 1277B; 1278B; 1282B;
1289B; 1293B; 1294B; 1296B; 1298B; 1299B; 1308B; 1323B i są oznaczone farbą.
5. Oferent - Kupujący przystępując do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w
wysokości: 1284,00zł.
6. Wadium należy wpłacić przed rozpoczęciem przetargu na konto PKO BP O/Sokółka 47
1020 1332 0000 1202 0037 4447. Oryginał dowodu wpłaty należy złożyć u Głównej
Księgowej PZD najpóźniej do godz. 1000 ( w dniu przetargu), a kopię dowodu wpłaty
należy dołączyć do składanej oferty.
7. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentom biorącym udział w przetargu z chwilą
podpisania umowy przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i po wpłaceniu
przez niego 100 % płatności za drewno zgodnie ze złożoną ofertą.
8. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w dwóch przypadkach:
1) jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie podpisze umowy ze Sprzedającym
w wyznaczonym terminie lub po podpisaniu umowy nie wpłaci należności za drewno,
2) oferent zaproponuje cenę jednostkową wykupu 1 m3 drewna poniżej ceny minimalnej
podanej w pkt. 9.
3

9. Sprzedający wyznaczył minimalną cenę wykupu na 44,00zł netto za 1 m drewna +
podatek VAT 7 %. (uwzględniając istniejące utrudnienia)
10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są :
−
−

Pan Krzysztof Szamreta,
Pan Marek Krawczyk,

tel. 085 711 89 09, w godzinach od 700 do 1500
tel. 085 711 89 09, w godzinach od 700 do 1500

11. Dokumenty składające się na ofertę:
- formularz oferty ( na załączonym druku),

- kosztorys ofertowy wraz z ceną jednostkową i wartością kontraktową,
- aktualny odpis (wypis) z rejestracji firmy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert ).
12. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie
Sprzedającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka,
pokój nr 22, do dnia 05.01.2009 do godz. 1000

13. Koperta powinna być oznaczona:
„Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na
terenie powiatu sokólskiego w ilości: 174 szt., 272,71m3”.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce,
ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, pokój nr 29, dnia 05.01.2009r. o godz. 1010
15. Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się następującymi kryteriami:
−

najwyższą ceną ofertową (brutto).

