Białogard, dnia 11 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY DREWNA
Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie ogłasza aukcję Nr 2/B/2018,
której celem jest sprzedaż drewna.
Będące przedmiotem sprzedaży drewno pochodzi z wycinki drzew w pasach drogowych dróg
wojewódzkich, których wycinki dokonano silami własnymi RDW na terenie Gminy Świdwin,
Miasta i Gminy Połczyn Zdrój - Obwód Drogowy w Sławoborzu.
Miejsce składowania drewna:
Lp
1
2

Nr drogi

Odcinek /kilometraż

152 Płoty - Buślary
163 Kołobrzeg -Wałcz

Od km 29+518 do 55+012
Od km 62+280 do 72+380

Liczba
sztuk
14
12

Objętość
drewna w m3
13,76
7,76

Ogółem: 26 szt. / 21,52 m3
RDW przeznacza do sprzedaży następującą ilość i gatunek drewna:
Lp.
Gatunek drewna opałowego
1 Liściaste - Dąb
2 Liściaste - Klon
3 Liściaste - Jesion
4 Liściaste - Jarząb szwedzki
5 Liściaste - Buk
6 Liściaste - Lipa
RAZEM

Ilość szt.
2
12
2
3
1
6
26

Objętość w (m3)
3,08
10,49
0,52
0,26
0,88
6,29
21,52

Razem 21,52 m3, cena wyjściowa (netto) wynosi: 87,56 zł/m3 (każdego rodzaju) drewna
Warunkiem udziału w aukcji jest przedstawienie wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty wadium w
wysokości 10% ceny ofertowej.
Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wyjściowej.
Wadium wnosi się w formie przelewu na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A.I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428
tytułem: aukcja nr 2/B/2018.
Oferent przed przystąpieniem do aukcji składa ofertę wg załączonego wzoru.
Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez
konieczności przeprowadzania licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie netto
wskazanej w ofercie, do której zostanie doliczony podatek VAT.
Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach

licytacji, na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za m 3 drewna.
Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, ustaloną jako najwyższa cena wynikająca
ze
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nie większej jednak niż 5% ceny wywoławczej.
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w

toku

aukcji

wiąże

do

czasu

podpisania

umowy

pomiędzy

Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a oferentem.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona oferentowi w terminie 10 dni od
dnia potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone na wskazany
rachunek bankowy po podpisaniu umowy pomiędzy ZZDW a wyłonionym w drodze licytacji
oferentem.
Oferent winien podpisać umowę niezwłocznie.
W przypadku, gdy oferent, który wygrał aukcję uchyli się od podpisania umowy, wniesione
wadium przechodzi na rzecz ZZDW a umowa może zostać zawarta z oferentem, który zgłosił
jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.
Aukcja odbędzie się w siedzibie:
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 1000

Oferta
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

......................................, ..............................
miejscowość
dnia

Adres do korespondencji:
(jeśli jest inny niż podany wyżej):
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard
Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 11 maja 2018 r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji
w celu sprzedaży drewna przez RDW w Białogardzie:
1.

oferuję kupno drewna za cenę netto................................zł, w tym:
(ilość m3 x cena jednostkowa - netto)

- ………zł/m3 (netto),
2.

oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;

3.

oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się
niezwłocznie do zawarcia umowy;

4.

oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium,
na rachunek bankowy nr …………………………………………………. po podpisaniu
umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
a wyłonionym w drodze licytacji oferentem.

5.

oświadczam, że wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w formie
przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty
w załączeniu).

…………..................................................
podpis Oferenta lub upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta

