WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w POZNANIU
61-623 Poznań , ul. Wilczak 51
tel. 61 826-53-92
prowadzący postępowanie przetargowe

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w CZARNKOWIE
Adres: 64-700 Czarnków ul. Gdańska 56, Telefon: (67) 255 28 21
fax (67) 255 26 47

OGŁASZA
Pisemny przetarg na sprzedaż drewna z przydrożnej wycinki w ilości : 138,26 m3
w tym drewno tartaczne : 38,41 m3 , drewno opałowe 99,85 m3.
Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa :
od 60 zł/m3 netto + ( VAT 8 %) w przypadku drewna opałowego raz
od 100 zł/m3 netto + (VAT 23 %) w przypadku drewna tartacznego.
Drewno przeznaczone na sprzedaż znajduje się w następujących składowiskach :
1. OD Czarnków : 68,58 m3 w tym:
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2. OD Wieleń : 69,68 m3 w tym:

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna z przydrożnej wycinki – nie otwierać przed
godz. 0915, dniem 01.06. 2016 r.” należy złożyć w siedzibie RDW Czarnków , ul. Gdańska 56
pokój nr 34 (sekretariat).
1. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
(Minimum to ilość drewna znajdującego się na jednym ze składowisk)
2. Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 drewna nie może być mniejsza
od 60 zł/m3 netto + ( VAT 8 %) w przypadku drewna opałowego oraz
od 100 zł/m3 netto +(VAT 23 %) w przypadku drewna tartacznego
Nabywca zobowiązany jest do rozbicia cenowego na drewno opałowe i tartaczne.
3. Kryteria oceny ofert : najwyższa zaoferowania cena .
4. Termin składania ofert upływa dnia 01.06. 2016 roku o godzinie 09 00
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 40 w dniu 01.06. 2016 r.
o godzinie 09 15
6. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez
Sprzedającego rachunek bankowy.
7. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest p. Łucja Cimoszko , tel. 67 255 28 21.
Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze w godzinach od 800 do 1400
w następujących jednostkach administracyjnych:
- plac Obwodu Drogowego w Czarnkowie , Czarnków ul. Gdańska 56
- plac Obwodu Drogowego w Wieleniu ,Wrzeszczyna Wybudowanie 21.

