
WIELKOPOLSKI  ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZAMOTUŁACH 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75      64-500 Szamotuły 
tel. /061/ 2258480           fax /061/ 2921717 

OGŁASZA II 
 

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego:  
- liściaste  w ilości  22,96 m3 

 
 
 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego: 
   - drewno kasztanowiec, lipa, topola, wierzba, jesion                  10,38 m3      (liściaste miękkie) 
   - drewno brzoza, jesion, kasztanowiec, dąb                                      12,58 m3       (liściaste twarde) 
    
Drewno znajduje się na placu składowym w Lipnicy            –  w ilości   10,76 m3  
                            na placu składowym w Szamotułach            – w ilości      2,42 m3  
                        na placu składowym w Międzychodzie             – w ilości     9,78 m3 
 
Cena wywoławcza: 
   2.154,07 zł + 23 % VAT = 2.649,51 zł 
                    
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna opałowego – RDW Szamotuły - nie otwierać 
przed godz.  10:00  dnia  29.01.2021 r. ” należy złożyć w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach                               
ul. Powstańców Wlkp. 75, w sekretariacie 
 
1. Termin składania ofert upływa dnia  29.01.2021 r.  o godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r.  o godz. 10:15  w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich                                   

w Szamotułach, w sali konferencyjnej. 

3. Planowane do sprzedaży drewno obejrzeć można w dni robocze od godz. 700 do godz. 1430 na placu 

składowym w m. Lipnica i m. Szamotuły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Obwodu 

Drogowego w Szamotułach:  

    - p. Piotr Pertek tel. /061/ 2258482 lub tel. kom. 0 609 730 599  

natomiast drewno na placu składowym w m. Międzychód można obejrzeć w tych samych godzinach po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Międzychodzie: 

   - p. Przemysław Kolan tel. 601 533 650 

4. Zbycie drewna nastąpi jednemu Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę. 

5. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy. 

6. Nabywca zapłaci za zakupione drewno wg. faktury VAT w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez 

Sprzedającego rachunek bankowy. 

7. Nabywca od dnia dokonania wpłaty zaoferowanej kwoty za drewno zobowiązany jest do odbioru drewna                   

w terminie do 30 dni. 



8. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego 

rachunek bankowy. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami i udzielania informacji są: 

p. Piotr Pertek                                 tel.  61/ 225 84 82 

p. Przemysław Kolan                    tel.  95/ 748 25 13 

p. Beata Szczepaniak                     tel. 61/ 225 84 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szamotuły, dnia 21.01.2021 r. 


