
OGŁOSZENIE NR RO.0050.027.2016
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie przetargu na sprzedaż drewna opałowego

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice RZ.0050.241.2015 z dnia 24.11.2015 r.                     
w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Pyskowice

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew 
rosnących na terenie Gminy Pyskowice różnych gatunków w łącznej ilości około 11,83 m3. Przedmiotowe 
drewno zlokalizowane jest przy ulicy Strzelców Bytomskich 9 ( baza MZBM-TBS Sp. z o.o.).

Wykaz drewna przeznaczonego do sprzedaży zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Rodzaj /gatunek / Symbol surowca 
drzewnego

m3 Cena surowca 
drzewnego 

pozyskanego 
przez Gminę

Wartość
[ zł ]

1 Liściaste twarde :
akacja, jesion,
jarząb pospolity, klon,  
drzewo owocowe, wiąz

Twarde
S4

6,33 156,60 zł/m3
brutto

991,28

2 Liściaste miękkie :
lipa, wierzba,

Miękkie
S 4

5,00 118,80 zł/m3
brutto

594,00

3 Iglaste wszystkie gatunki :
modrzew

M2 0,50 37,80 zł/m3 18,90

RAZEM : 11,83 -------- 1.604,18

Cena wywoławcza drewna: 1.732,51zł brutto (tj. 1.604,18 zł netto + 8% VAT)

Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do środy w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00,  w 
czwartki pomiędzy 7.00 a 16.00, a w piątki pomiędzy 7.00 a 14.00.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg pisemny na sprzedaż 
drewna” w Biurze Obsługi Interesanta - pok. 107 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 3, w terminie do 22 kwietnia 2016r. do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta

- oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy 
niż 14 dni od dnia dokonania sprzedaży.

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi przy udziale przybyłych oferentów w dniu 22 kwietnia 2016r. o godz. 12:30 w 
Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy  ul. Strzelców  Bytomskich 3 w pokoju nr 310.

Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie.

Odbioru zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać:
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- w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Referacie Gospodarki i Ochrony Środowiska, II piętro pokój 310  w 
godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartek od godziny 
7:30 do 17:30 w piątki od 7:30 do 13:30 lub telefonicznie pod numerem tel. 32 332 60 14. Osoba 
upoważniona do kontaktu: Renata Nowak

- w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  w 
godzinach pracy  tj. od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartek od godziny 7:00 do 
16:00 w piątki od 7:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem tel. 32 332 21 07  Osoba upoważniona do 
kontaktu: Henryka Sulewska

 

Burmistrz Miasta Pyskowice

mgr inż. Wacław Kęska
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