
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

 

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 

pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Karczmiska. 

 

Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości  18,22 m
3
)
 
pozyskane w wyniku 

wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska: drewno 

opałowe w ilości 10,99 m
3
, drewno użytkowe stosowe  w ilości 6,39 m

3 
oraz drewno 

użytkowe wielkowymiarowe w ilości 0,84 m
3
. Drewno będące przedmiotem sprzedaży można 

oglądać w miejscu jego składowania – na placu obok parku od ulicy Centralnej 

w Karczmiskach Pierwszych. 

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad 

przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

 

Warunki przetargu: 

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu. 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

i osoby prawne. 

3. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty. 

4. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wskazany w załączniku nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia, 

2) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń 

do sposobu przeprowadzenia przetargu, stanowiące  załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia. 

5. Opis sposobu złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

2) kopertę należy zaadresować: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, 

ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska oraz oznaczyć opisem „PISEMNY PRZETARG 

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA”, 

3) na kopercie należy podać adres oferenta. 



6. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Karczmiska, 

ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska do dnia 24 czerwca 2019 r. 

(poniedziałek) do godziny 9
50

. 

7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

8. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) które zawierają błędy lub braki formalne lub rachunkowe, 

2) zawierające cenę oferowaną niższą od ceny wywoławczej wskazanej w pkt. 11 

ogłoszenia. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10
00

, 

w Urzędzie Gminy Karczmiska, pok. nr 23, I piętro. 

10. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena brutto. 

11. Łączna cena wywoławcza drewna wynosi 2469,56 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 56/100 gr), z czego cena drewna użytkowego 

stosowego 918,63 zł brutto, cena drewna opałowego 1274,18 zł brutto, cena  drewna 

użytkowego wielkowymiarowego 276,75 zł brutto. 

12. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę 

sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Karczmiska – pok. nr 9 lub telefonicznie 

81 828 70 26 wew. 107 lub 121. 

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna są:  

1. Projekt umowy. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu. 

4. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 

drewna. 

 

Karczmiska, 12 czerwca 2019 r. 

 

       Zastępca Wójta Gminy Karczmiska 

                 /-/ Tatiana Łabęcka-Jaroszuk 


