
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż drewna 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku  w sali konferencyjnej budynku 

Urzędu Gminy w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17,  

o godzinie  11
00

. 

    Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia 18 szt. drzew 

rosnących w zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach Pierwszych, drewno 

opałowe w ilości 23,63 m
3
 oraz drewno średniowymiarowe użytkowe w ilości 5,75 m

3
. 

Ogółem: 30,38 m
3
.  

Cena wywoławcza netto: 2996,06 zł (słownie:  dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 

sześć złotych 06/100). Cena osiągnięta w wyniku przetargu zostanie powiększona o należny 

podatek VAT. 

Wadium: wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

Drewno znajduje się na placu przy zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach 

Pierwszych od strony ulicy Centralnej. 

Warunki przetargu: 

Wysokość minimalnego postąpienia 1% ceny wywoławczej. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,00 zł (słownie:  

dwieście złotych 00/100) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

w Karczmiskach prowadzony przez PBS Opole Lubelskie O/Karczmiska 

nr 81 8734 0008 0040 0299 2000 0070 w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. z dopiskiem na 

blankiecie przelewu „Wadium – przetarg drewno” 

Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Gminy w Karczmiskach. 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 

przetargu i podpisać stosowne oświadczenie. 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód 

wpłaty wadium, oświadczenie oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem 

przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna 

przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest 

reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 

upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.  



Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik   

zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Wygrywający uczestnik przetargu zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu całej 

partii drewna. 

Projekt umowy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Karczmiskach pokój nr 9. 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet 

ceny nabycia drewna. 

Wadium przepada jeżeli: 

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę 

wywoławczą, 

- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym 

w ogłoszeniu. 

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrały przetargu, nastąpi niezwłocznie po przetargu.  

Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy w Karczmiskach: prowadzony przez PBS Opole Lubelskie O/Karczmiska nr 52 8734 

0008 0040 0299 2000 0010 w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Informacje dodatkowe: 

Wójt Gminy Karczmiska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu całej ceny nabycia. 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących przetargu jest Pani 

Katarzyna Socha, dostępna pod nr telefonu 730 399 299. 

Załadunek i transport drewna opałowego we własnym zakresie. 

Nabywca otrzyma fakturę VAT. 

  

  

Załączniki: 
1. Oświadczenie 

2. Wycena drewna 
 


