Poznań, dnia 03.08.2021r.
Nr sprawy WO.223.4.2021
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA POCHODZĄCEGO Z CIĘĆ DRZEW PRZYDROŻNYCH ROSNĄCYCH
W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP W POZNANIU
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , 61-851 Poznań, ul. Zielona 8 zwanym dalej „Sprzedającym” zaprasza do
złożenia ofert w przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z cięć drzew przydrożnych rosnących w pasach dróg
powiatowych ZDP w Poznaniu
Miejsce składowania drewna: Obwód Drogowy w Zamysłowie, ul. Moderska 10, 62-060 Stęszew

1. Rodzaj drewna – zgodnie z zestawieniem pn.: „Tabelaryczne zestawienie drewna” stanowiącym załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
2. Sprzedaż została podzielona na 3 zadania. Ilość drewna:
ZAMYSŁOWO
Zadanie /Symbol zgodnie z
wyceną brakarską z dn.
29.12.2020

ilość
[m3]

Zadanie II.11 / Z1

15,00

Zadanie II.12 / Z2

15,00

Zadanie II.13 / Z3

12,50

Całość

42,50

3. Cena wywoławcza po obniżce 25%:
ZAMYSŁOWO

Zadanie

wartość
brutto
[PLN] po
obniżce
25%

Zadanie II.11

691,88 zł

Zadanie II.12

691,88 zł

Zadanie II.13

576,56 zł

Całość

1 960,32 zł

4. Warunki udziału w sprzedaży
1.W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy, złożą ofertę do dnia 23.08.2021 r. godz. 12.00 oraz wniosą
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
ZAMYSŁOWO
Zadanie

wadium 10%
ceny
wywoławczej

Zadanie II.11

69,19 zł

Zadanie II.12

69,19 zł

Zadanie II.13

57,66 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851
Poznań tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail:
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Całość
196,04 zł
2. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Sprzedającego z Oferentami
Wszelkich informacji udziela: Wiesław Jankowiak tel. 501 029 331 – obwód drogowy w Zamysłowie – możliwość
obejrzenia drewna po uprzednim umówieniu się oraz Magdalena Kempińska -Domitrz tel. 61 8593463.
6. Opis sposobu przygotowywania ofert
1) ofertę należy sporządzić wg treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
i powinna zawierać:
a) imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę,
b) oferowaną cenę,
2) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Oferenta;
3) ofertę należy złożyć w języku polskim.
7. Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona jeżeli :
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
2) została złożona przez Oferenta, który nie wniósł wadium;
3) jeżeli złożone dokumenty nie zawierają danych określonych w ustępie 6) lub są one niekompletne, nieczytelne
lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony pisemnie.
8. Wadium
Zamawiający żąda od Oferenta wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział
w Poznaniu nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
3) wadium złożone przez Oferentów, których oferta nie została wybrana lub została odrzucona zwraca się
w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
4) wadium złożone przez Oferenta zalicza się na poczet ceny;
5) wadium, nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent , który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
9.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć
a) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna”, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską,
b) w terminie do dnia 23.08.2021 r. godz. 12:00 w kancelarii ZDP w Poznaniu pok. 026, parter,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
2) Sprzedający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 23.08.2021 r., godz. 12:10
V piętro, pokój 503.
Podczas otwarcia ofert Sprzedający odczyta nazwy i adresy Oferentów oraz informację dotyczące ceny.

10. Informacja dotycząca ceny
1) cenę oferty należy podać na formularzu oferty;
2) cena winna być wyrażona w polskich złotych;
3) w formularzy oferty Oferent określi cenę z dokładnością do 0,01PLN;
4) Oferent składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż wywoławcza cena określona w ustępie 3);
11. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną brutto ,
2) Oferenci którzy złożyli oferty zawierające taką samą najwyższą cenę zostaną wezwani do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
3) Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen równych lub niższych aniżeli zaoferowane
w złożonych ofertach.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje zamieszczając informację w miejscu publikacji
ogłoszenia o sprzedaży;

2)
3)
4)

5)

w przypadku wyboru oferty kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego;
jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy w terminie wyznaczonym
w pkt 2) powyżej, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ważnych ofert,
Oferent w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy dokona płatności za zakupione drewno na konto nr
45103012470000000007822001 w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wniesionym wadium,
a zaoferowaną ceną zakupu;
Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

13. Składników będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia nie mogą nabywać w drodze przetargu:
1) kierownik ZDP;
2) główny księgowy ZDP;
3) osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w ZDP;
4) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii
majątku zbędnego lub zużytego;
5) osoby pozostające z osobami w których mowa w pkt 1-4 w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo
w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób,
o których mowa w pkt 1-4.
14. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyny.

