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Załącznik do Zarządzenia Nr 5 z dnia 14.03.2012r.
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach

REGULAMIN

sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki  drzew przydrożnych znajdującego się na
placu Zarządu Dróg Powiatowych  w Łosicach: - drewno wielkowymiarowe, liściaste,
gat. topola - 101,75 m3.

Sprzedający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice

1. Przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na: „ Sprzedaż drewna pochodzącego
z wycinki drzew przydrożnych znajdującego się na placu Zarządu Dróg
Powiatowych w Łosicach:
- drewno wielkowymiarowe, liściaste, z gat. topola - 101,75 m3 w 149 kawałkach
  od 2,00 do 10,00 m

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, pisemnego,
ofertowego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych,
znajdującego się  na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach:
 - drewno wielkowymiarowe, liściaste, gat. topola -101,75 m3 w 149 kawałkach
od 2,00 do 10,00m, zwanym dalej „przetargiem”

3. Masa drewna została oszacowana i jest ostateczna.

4. Drewno przeznaczone do sprzedaży zostało ponumerowane.

5. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Sprzedającego, w prasie lokalnej oraz na stronie Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach.

6. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy:
1) Wpłacili wadium w pieniądzu przed przetargiem na konto w Banku Spółdzielczym
w Łosicach, numer rachunku  Nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040  z adnotacją
„Wadium –zakup drewna”  (wówczas wpłacone wadium w dniu przetargu do godz.
9.45 musi znajdować się na koncie ZDP, co będzie sprawdzone na wyciągu
bankowym konta ) w wysokości: 1 350,00 zł, (słownie: jeden tysiąc trzysta
pięćdziesiąt złotych, 00/100). Ksero potwierdzenia wpłaty należy dołączyć do oferty.

7. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg.
Pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
przez wybranego Oferenta, pomniejszone o koszt  prowadzenia rachunku i przelew
bankowy a powiększone o odsetki naliczone przez bank.

8. Jeżeli żaden z oferentów, którzy wpłacili wadium na zakup drewna nie zaoferuje ceny
wywoławczej, wpłacone wadia przepadają na rzecz organizatora przetargu.
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9. Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg przepada na rzecz
Sprzedającego w przypadku:

- nie zapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie,

- nie podpisania umowy sprzedaży.

10. Cena wywoławcza sprzedaży 101,75 m3 drewna wynosi: 13 766,78 zł, (słownie:
trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych, 78/100).

11. Złożenie jednej ważnej oferty podlega rozstrzygnięciu przetargu.

12.  W przypadku, gdyby uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę, ZDP zwróci
się z prośbą o złożenie ofert dodatkowych.

13. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który złożył ważną ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, zaoferował najwyższą cenę, po czym zawiadamia niezwłocznie oferentów
o wyborze oferty.

14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy
w terminie 7 dnia od daty otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu
i wpłacenia należnej kwoty za drewno wynikającej z ceny zawartej w ofercie.

15. Oferent (nabywca) jest zobowiązany do zapłaty za drewno w ciągu 7 dni od daty
zawarcia umowy sprzedaży. W terminie 7 dni od otrzymania płatności Sprzedający
wystawi dla Kupującego fakturę VAT.

16. Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na placu Zarządu Dróg
Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00. – 15.00 .

17. Zakupione drewno będzie przekazywane protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu
odbioru.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach

Leszek Budrewicz

W załączeniu:

1. Wykaz drewna przeznaczonego do sprzedaży- Załącznik Nr 1.
2. Wzór umowy - Załącznik Nr 2.
3. Oferta – Załącznik Nr 3.


