WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W POZNANIU
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KONINIE
ul. Przemysłowa 122; 62-510 Konin
tel. 61 22 58 440 fax 63 24 22 377

OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego w ilości 7,86 m3.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w drewna (jesiony, graby, kasztanowce i lipa):
- średniowymiarowe - 2,06 m3
(247,20 zł + 23 % VAT = 304,06 zł)
- opałowe
- 5,80 m3
(464,00 zł + 8 % VAT = 501,12 zł)
Cena wywoławcza:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

805,18 zł brutto

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „ Sprzedaż surowca drzewnego. Nie otwierać przed
godz. 10.10 dnia 17.04.2018 r.” należy złożyć w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koninie ul. Przemysłowa 122 w sekretariacie.
Termin składania ofert upływa dnia 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10.10 w siedzibie Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Koninie w sali konferencyjnej.
Drewno przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć w dni robocze od godz. 8.00 do godz.
14.00 w siedzibie Rejonu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z p. Witoldem
Waszakiem tel. 601 081 500 lub p. Andrzejem Szkalskim tel. 603 671 581.
Zbycie drewna nastąpi jednemu Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę
samą cenę.
Sprzedający nie żąda wadium.

8)

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, tzn., że oferent musi kupić całą ilość
drewna wystawioną do przetargu.
9) Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
10) Drewno należy odebrać w ciągu 7 dni od daty uregulowaniu należności na wskazany na fakturze
wystawionej przez Sprzedającego rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
11) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
12) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania informacji jest p Witold Waszak.

Konin, dnia 09 kwietnia 2018 roku

