
OGŁOSZENIE
Burmistrza Wyrzyska

z dnia  7 grudnia 2020 r. 
O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO 

Burmistrz  Wyrzyska ogłasza  III  przetarg  pisemny  nieograniczony  na  sprzedaż  drewna 
opałowego,  pozyskanego w wyniku wycinki  drzew rosnących na terenie  nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego wg poniższego zestawienia:

Lp. Nr 
stosu

Gatunek Sortyment Cena 
jednostkowa 

brutto
[zł/m3]

Masa 
drewna 

[m3]

Wartość 
drewna 

[zł]

1 2 3 4 5 6 7

1 I Robinia akacjowa S4 103,94 7,09 736,93

2 II Robinia akacjowa S4 103,94 6,18 642,35

3 IV Lipa drobnolistna S4 79,95 1,19 95,14

2.  Przetarg  zostanie  przeprowadzony  w  formie  pisemnego  przetargu  ofertowego 
nieograniczonego.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie złożenie pisemnej oferty cenowej wraz
z oświadczeniami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. 

4.  W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  podmioty  posiadające  osobowość 
prawną.

5. Ofertę  należy  przesłać  za  pośrednictwem poczty w terminie  do  dnia  23.12.2020  r.
na adres Urzędu Miejskiego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Decyduje data 
wpływu do Urzędu. 
6.  Oferty  złożone  po  upływie  terminu   będą  zwrócone  oferentowi  bez  ich  otwierania
oraz nie będą podlegały ocenie. Oferent może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. 

7.  Przedmiot  przetargu  został  podzielony  na  3 części  (stosów  drewna).  Dopuszcza
się składanie ofert na jeden, dwa lub wszystkie stosy drewna. 

8. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dany stos lub stosy. 

9. Minimalne postąpienie przy składaniu ofert wynosi 1 zł/m3 . 

10.  W przypadku złożenia  oferty  na więcej  niż  jeden stos  drewna,  oferent  oświadcza
w formie pisemnej, czy w przypadku wygrania przetargu, jest zainteresowany zakupem 
wszystkich stosów drewna, jednego lub kilku. 

11. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający 
nie  wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.  Ofertę należy  sporządzić
wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego przetargu. 

12. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie oznaczonej dokładną 
nazwą  i  adresem  Kupującego,  zaadresowanej  na  Sprzedającego i  oznaczonej  napisem 



„Oferta cenowa – sprzedaż drewna opałowego, stanowiącego własność Gminy 
Wyrzysk”.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.  Urzędu Miejskiego
w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. 

14.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania 
przyczyny.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany 
warunków niniejszego postępowania. 

16.  Oględzin  drewna  można  dokonywać  w  dni  robocze  w  godz.  od  10:00  –  14:00,
w miejscu jego składowania, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod
nr tel. 67 286 41 20.

17.  Kryterium  wyboru  ofert  jest  cena.  Postępowanie  wygra  oferent,  który  zaoferuje 
najkorzystniejszą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert
o tej samej cenie, oferenci złożą oferty dodatkowe z podaniem nowej ceny nie niższej niż 
cena pierwszej oferty. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, a jeśli oferty 
dodatkowe  w  dalszym  ciągu  będą  w  tej  samej  cenie,  Zamawiający  unieważni 
postępowanie.

18.  O  wyborze  oferty  oferent  zostanie  poinformowany  pisemnie.  Po  wyborze 
najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzony protokół przekazania drewna, który będzie 
podstawą do wystawienia faktury VAT.
19. Oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany jest do:
- uiszczenia należności za drewno w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT;
- odbiór drewna, w tym dokonanie załadunku i transport drewna we własnym zakresie
i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności;
-  dowodem  uprawniającym  do  wywozu  drewna  z  miejsca  złożenia  będzie  Protokół 
przekazania  drewna  i  zapłata  należności  za  zakupione  drewno  na  rachunek  bankowy 
Gminy Wyrzysk na podstawie wystawionej faktury VAT (liczy się data uznania kwoty przez 
bank na rachunku bankowym gminy). 

20.  Ogłoszenie  o przetargu podaje się  do  publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie
na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  w  Wyrzysku,  opublikowanie  na  stronie 
internetowej  www.wyrzysk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje  można uzyskać  w Urzędzie  Miejskim w  Wyrzysku - 
Referat  Gospodarki  Nieruchomościami,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  pok.  25  lub 
telefonicznie pod numerem: 67 286 41 20. 

http://www.wyrzysk.pl/

