OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji Projektu:
„Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.. ogłasza:
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizacji
Projektu: „Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”

1. Przedmiot postępowania
Przedmiotem sprzedaży jest drewno małowymiarowe M2 oraz średniowymiarowe S4 pozyskane z
wycinki drzew na terenie realizacji Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice” w ilości 14,09 m3, składowane na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Czystej 5.
Drewno pochodzi z gatunków: Świerk kłujący, Świerk pospolity, Jesion pensylwański, Jesion
wyniosły, Sosna pospolita, Olsza pospolita, Grab pospolity, Brzoza brodawkowata, Dąb szypułkowy,
Wierzba mandżurska, Sosna czarna, Czeremcha, Świerk ozdobny, Kasztanowiec.
2. Cena wywoławcza i wysokość postąpienia:
Cena wywoławcza za całość drewna wynosi:
1 224,32 zł netto
97,95 zł VAT (8%)
1322,27 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia dwa złote 27/100)
Minimalna wysokość postąpienia wynosi:
10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)
3. Miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2015 r. o godz. 11.00 na Oczyszczalni Ścieków w CzechowicachDziedzicach, ul. Czysta 5, I piętro (sala konferencyjna).
4. Warunki uczestnictwa w aukcji
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg jest ważny bez względu na ilość
uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
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wywoławczej. Kupującym zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Drewno
będące przedmiotem przetargu może być zakupione jedynie w całości, to znaczy, że nie przewiduje
się zakupu jedynie części drewna.
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za zakupione drewno po otrzymaniu faktury VAT.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru i transportu drewna własnym staraniem i na własny koszt z
miejsca składowania drewna określonego w ust.1 oraz do uporządkowania terenu jego składowania.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z miejsca składowania w terminie do 14 dni od dnia
przeprowadzenia przetargu.
Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Łukasz Czyczyło – Kierownik Zespołu ds.
Technicznych w JRP – budynek administracyjny Oczyszczalni Ścieków przy ul. Czystej 5 w
Czechowicach-Dziedzicach, pok. Nr 5, lub telefonicznie: 32 214 52 27 wew. 294 w godz. od 7:00 do
15:00.
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z
o.o. w Czechowicach-Dziedzicach (http://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl) oraz wywiesza na
tablicy ogłoszeń.

Czechowice-Dziedzice, dnia 27.08.2015 r.
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