WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51 tel. 826-53-92
prowadzący postępowanie przetargowe:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
ul. Gostyńska 38, 64-000 KOŚCIAN
tel. 65 5121774
OGŁASZA
sprzedaż surowca drzewnego :
Drewno opałowe Topola w ilości 303,93 m3 do odbioru
w OD Zaniemyśl ul. Polwicka 18 Łękno
I część.
Drewno opałowe TP w ilości 15,73 m3
Wartość części I wynosi :
drewno opałowe
1.101,76 + 8% = 1.189,19
Razem wartość wynosi: 1.189,19
(słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewiętnaście groszy)
II cześć.
Drewno opałowe TP w ilości 280,40 m3
Wartość części II wynosi :
drewno opałowe
19.628,00 + 8% = 21.198,24
Razem wartość wynosi: 21.198,24
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze)
III część.
Drewno opałowe TP w ilości 7,80 m3
Wartość części III wynosi :
drewno opałowe
546,00 + 8% = 589,68
Razem wartość wynosi: 589,68
(słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)
Część I
Część II
Część III

1.189,19
21.198,24
589,68

Ogółem 22.977,11
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy)

Oferty można składać na każdą część przetargu oddzielnie z określeniem ceny NETTO,
stawki VAT (8%) oraz ceny BRUTTO.

Zamkniętą kopertę oznaczoną „Sprzedaż drewna OD Zaniemyśl” z ofertą należy złożyć w siedzibie Rejony
Dróg Wojewódzkich w Kościanie ul. Gostyńska 38 , 64-000 Kościan w sekretariacie.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017 r. o godz. 9.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. godz. 9.15 w siedzibie RDW w Kościanie.
3. Planowane do sprzedaży drewno obejrzeć można w Obwodzie Drogowym w Zaniemyślu w dni
robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00 po wcześniejszym uprzedzeniu telefonicznym
Kierownika Obwodu Drogowego w Zaniemyślu nr tel.61 2857510.
4. Zbycie drewna nastąpi Nabywcy, którzy zaoferuje najwyższą cenę.
5. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
6. Nabywca zapłaci za sprzedane drewno wg. faktury VAT w ciągu 14 dni na wskazany przez
Sprzedającego rachunek bankowy .
7. Nabywca po uregulowaniu należności jest zobowiązany do odbioru przedmiotowego drewna w
terminie do 30 dni.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu baz podania przyczyny.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Monika Bocheńska tel. 61 22 58 450.
Kościan, 2017.12.08
KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Kościanie
mgr inż. Agnieszka Juskowiak

