
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD ZIELENI  MIEJSKIEJ W RYBNIKU OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO

Informacja o zasadach przetargu na sprzedaż drewna opałowego została umieszczona :

– na stronie internetowej ZZM w Rybniku

– na tablicy ogłoszeń ZZM w Rybniku

1. Przetarg pisemny ofertowy odbędzie się na podstawie art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego.

2.Organizatorem przetargu i sprzedającym jest :
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
ul. Pod Lasem 64
44 – 210 Rybnik
tel. (032) 42-48-838
faks (032) 42-49-326

3. Komórką organizacyjną Sprzedającego, nadzorującą realizację przedmiotu sprzedaży 
jest:
Dział Utrzymania i Konserwacji Terenów Zieleni
44 – 210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64, tel. (032) 42-48-838 wew. 47, 49.

– w Dziale można uzyskać informację o sprzedaży drewna.

4. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycinki drzew liściastych
z terenów należących do Gminy Rybnik.
Pozyskane drewno zostało określone jako drewno opałowe.

– Ilość drewna przeznaczona do sprzedaży: 100 mp.

5. Wartość drewna została określona w wysokości 5.055,00 zł

6. Drewno znajduje się na placu składowym Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
Oględzin drewna przeznaczonego do sprzedaży można dokonywać w dniach od 24.08 do 
28.08 br. na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64,
w godzinach od 8 00do 1300, od poniedziałku do piątku

7. Sprzedający nie przewiduje cząstkowej sprzedaży drewna.

8. O zakup drewna mogą ubiegać się wszystkie podmioty.

9. Warunkiem udziału w przetargu będzie złożenie oferty w siedzibie sprzedającego.

10. Sprzedający nie wymaga wpłaty wadium.

11. Opis składania oferty:
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.



- kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
ul. Pod Lasem 64, 44 – 210 Rybnik
- kopertę należy oznaczyć: „OFERTA – przetarg na sprzedaż drewna nie otwierać przed 
godz  1000   31.08 .2009 r.
- kopertę należy opatrzyć adresem i nazwą firmy (adresem oraz nazwiskiem i imieniem
w przypadku osób fizycznych) składającego ofertę.
Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego przy ulicy Pod Lasem 64 w Rybniku,
w pokoju nr 1 (sekretariat) do godziny 900 do dnia 31.08 br.

12.Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1000 w siedzibie ZZM w Rybniku.

13. Kryterium wyboru oferty: 
wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla sprzedającego,czyli zawierająca najwyższą 
zaoferowaną cenę.
Cena oferty nie może być niższa niż oszacowana wartość drewna określona przez
sprzedającego tj.5.055,00 zł.
W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych o takich samych wartościach,
oferenci ponownie złożą dodatkowe oferty z podaniem nowej ceny, wybrana zostanie
oferta najkorzystniejsza dla sprzedającego ,czyli zawierająca najwyższą cenę.

14. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli:
a - nie złożono żadnej oferty,
b - jeżeli złożone oferty będą zawierały cenę niższą niż wartość drewna wyceniona przez
sprzedającego.

15. O wyniku przetargu sprzedający powiadomi wszystkich,którzy złożyli prawidłowo 
opisaną ofertę.

16. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę.
W przypadku złożenia jednej oferty powinna ona zawierać przynajmniej cenę równą
wartości drewna określoną przez sprzedającego.

17. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie
oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna opałowego.
Umowę sporządza sprzedający.

18. Kupujący na własny koszt dokona odbioru zakupionego drewna z miejsca jego
składowania po podpisaniu umowy.

19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Rybnik 3.08.2009r.


