WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
prowadzący postępowanie przetargowe :
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło tel. 61 22 58 430
OGŁASZA
Sprzedaż surowca drzewnego :
Drewno opałowe liściaste różne gatunki ( jesion, klon, lipa, topola, olcha, robina akacjowa, wierzba,
kasztanowiec ) w ilości 18,23 m³ do odbioru w OD Sompolno ul. 11 Listopada 56, 62-610 Sompolno.
Wartość sprzedaży drewna opałowego wynosi:
725,82 + 8 % VAT= 783,89 zł
Cena wywoławcza : 783,89 zł brutto
Zamkniętą kopertę oznaczoną ,, Sprzedaż drewna opałowego OD Sompolno. Nie otwierać przed
godz. 9.15 dnia 22 lipca 2019 r.” z ofertą należy złożyć w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło w sekretariacie, pokój nr 103.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019r. o godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. o godz. 9.15 w siedzibie RDW w Kole pokój nr 108.
3. Planowane do sprzedaży drewno opałowe obejrzeć można w Obwodzie Drogowym w Sompolnie
ul. 11 Listopada 56, 62-610 Sompolno w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym z Kierownikiem Obwodu Drogowego nr tel. 61 2258403.
4. Zbycie drewna nastąpi Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
5. Sprzedający nie żąda wadium.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę.
7. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
8. Nabywca zapłaci za sprzedane drewno wg. faktury VAT w ciągu 14 dni na wskazany przez Sprzedającego
rachunek bankowy.
9. Nabywca od dnia dokonania wpłaty na wskazany w fakturze rachunek bankowy zobowiązany jest do odbioru
drewna w terminie do 30 dni.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami i udzielania informacji są:
- Pan Marek Rosiński kierownik Obwodu Drogowego w Kole, tel. 61 2258403
- Pan Ryszard Andrzejak majster Obwodu Drogowego w Kole, tel. 61 2258438.

Koło 05.07.2019 r.

