Prezydent Miasta Biała Podlaska
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska
I. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem pisemnego konkursu ofert jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki
drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska,
złożonego na obszarze byłego lotniska w Białej Podlaskiej przy ul Łomaskiej o łącznej
masie 303,75 m3.
2. Sortyment drewna:
- drewno opałowe iglaste S4 : 164,64 m3,
- drewno opałowe liściaste S4 – twarde: 80,19 m3,
- drewno opałowe liściaste S4 – miękkie: 58,92 m3.
3. Cena wywoławcza drewna zgodna z cennikiem sprzedaży drewna pozyskanego z
gruntów będących własnością lub w zarządzie Gminy Miejskiej Biała Podlaska
stanowiącego złącznik do Zarządzenia Nr 38/19 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia
21 lutego 2019 r.:
- drewno opałowe iglaste S4 : 10701,60 zł netto + VAT 8% = 11557,73 zł brutto
- drewno opałowe liściaste S4 – twarde: 7217,10 zł netto + VAT 8% = 7794,47 zł brutto
- drewno opałowe liściaste S4 – miękkie: 3829,80 zł netto + VAT 8% = 4136,18 zł brutto
4. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za m3 drewna.
5. Prezydent Miasta nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte drewna.
II. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do
niniejszego zapytania formularza ofertowego. Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, e-maila.
2. Cenę oferowaną za zakup drewna podaną w formie netto i brutto. Oferowana cena za
zakup drewna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu oferenta.
III. Warunki udziału.
1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku
do godz. 12:00 oferty, na wzorze, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach
pracy Urzędu, oznaczonej nazwiskiem i imieniem Oferenta lub nazwą firmy i adresem
oferenta, z dopiskiem: „Pisemny konkurs ofert na sprzedaż drewna pochodzącego z
wycinki drzew” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert –24 czerwca 2019 r.
do godz. 12:30; lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres Urzędu. O uznaniu oferty
za prawidłową i terminowo złożoną decyduje moment doręczenia przesyłki do siedziby
Urzędu Miasta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r. roku (pok. 116) o godz. 12:30 w
Urzędzie Miasta Biała Podlaska.
V. Oględziny drewna można dokonywać na terenie Lotniska Biała Podlaska, w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z
P. Łucją Szawarniak pod nr tel: 83 3416815.
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VI.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę. W
przypadku powtórzenia się sytuacji złożenia ofert równoważnych, sprzedający zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru oferty przez Komisję Przetargową.

VII. O wyborze ofert oferent zostanie powiadomiony pisemnie. Po wyborze najkorzystniejszej
oferty, zostanie powiadomiony oferent o terminie i miejscu podpisania umowy kupnasprzedaży drewna (załącznik nr 2).
VIII. Prezydent Miasta Biała Podlaska zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
IX. Uczestnik, który wygra przetarg w formie pisemnego konkursu ofert zobowiązany jest do:
1) zawarcia umowy kupna-sprzedaży drewna;
2) uiszczenia opłaty za drewno, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez
Gminę Miejską Biała Podlaska w umowie kupna-sprzedaży rachunek bankowy, przed
odbiorem drewna;
3) dokonania na własny koszt i ryzyko odbioru i transportu drewna z miejsca jego obecnego
składowania.
X. Postanowienia końcowe:
1) Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Biała Podlaska, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.bialapodlaska.pl/ i w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Miasta
Biała
Podlaska
umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl.
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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Załącznik nr 1 - formularz oferty
OFERTY
DANE OFERENTA:
Imię i nazwisko/ pełna nazwa / firma /:

................................................................................................................................................................................................
Adres:

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
NIP ....................................................
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko):
................................. Tel. ............................ Faks .............................; E-mail ...........................................
1. Przystępując do udziału w konkursie ofert, oferuję(emy) zakup drewna za cenę:
brutto ................................... PLN,
(słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………….)
zgodnie z poniższym formularzem rzeczowo-cenowym:
Przedmiot sprzedaży

j.m.

ilość

A

B

C

drewno opałowe
iglaste S4

m

drewno opałowe
liściaste S4 – twarde
drewno opałowe
liściaste S4 – miękkie

3

Cena
jednostkowa
netto PLN
D

Wartość netto
PLN

Stawka %
VAT

Kwota VAT PLN

Wartość brutto
PLN

E=CxD

F

G=ExF

H=E+G

164,64

m3

80,19

m3

58,92
RAZEM

2. Oświadczam(y), że w cenie mojej(naszej) oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty.
3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami konkursu oraz wzorem umowy i nie wnoszę(simy)
do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte.

.................................................................
/miejscowość i data/

.............................................................................
/podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 2- wzór
Umowa sprzedaży Nr .......
W dniu .......……………………….. w Białej Podlaskiej pomiędzy:
Gminą Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Marszałka
J. Piłsudskiego 3, 21 – 500 Biała Podlaska (NIP 537-23-35-662, REGON 030237380) reprezentowaną przez :
Pana Michała Litwiniuka - Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Pani Marty Mirończuk - Skarbnika
Miasta, zwaną „Sprzedającym”
a ……………………………………………………………………..,
zwanym „Kupującym”,

w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w trybie pisemnego konkursu ofert
dot. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Miejskiej Biała Podlaska, zgodnie z § 5 zarządzenia nr 38/19 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 21
lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska, została zawarta umowa o treści następującej:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący zgodnie ze swoją ofertą z dnia ……………………… nabywa
następujące drewno:
1) drewno opałowe iglaste S4 w ilości: 164,64 m3, za cenę netto ………….. zł, słownie …………… zł
+8% podatku VAT ………………. zł, co daje cenę brutto …………….. zł, słownie
…………………… zł
2) drewno opałowe liściaste S4 – twarde w ilości: 80,19 m3, za cenę netto ………….. zł, słownie
………………… zł +8% podatku VAT ………………. zł, co daje cenę brutto …………….. zł,
słownie …………………… zł
3) drewno opałowe liściaste S4 – miękkie w ilości 58,92 m3, za cenę netto ………….. zł, słownie
……………….. zł +8% podatku VAT ………………. zł, co daje cenę brutto …………….. zł,
słownie …………………… zł
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie będzie z
tego tytułu rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

1.

1.
2.

§2
Kupujący za przedmiot umowy zapłaci cenę wynikającą z jego oferty z dnia………….. Cena łączna za
drewno wynosi ……………… zł brutto. /słownie…………………../
Kupujący tytułem ceny za drewno zapłaci Sprzedającemu kwotę o której mowa w § 2 ust 1
………………………… (słownie zł : ……………………… przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego Banku PKO BP SA nr 80-1020-4476-0000-8102-0376-2895 w terminie 7 dni od
zawarcia umowy niniejszej umowy.

§3
1. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zakupem drewna
a w szczególności:
1) załadunek i transport zakupionego drewna,
2) zapewni stały nadzór nad wykonywaniem przedmiotu umowy oraz przestrzegania przepisów bhp i
p.poż
3) wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu,
4) uporządkowanie terenu działki po złożonym drewnie.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na terenie składowania drewna tj. byłego lotniska
w Białej Podlaskiej, niezwłocznie po wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w § 2 ust 1. jednakże
nie później niż 2 tygodnie od momentu uregulowania zapłaty za drewno.
3. Datą wniesienia zapłaty za drewno jest data uznania wskazanego rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie
od momentu uregulowania zapłaty za drewno.
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§4
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska
z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: iod@bialapodlaska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji
publicznej,
złożonego
przez
wnioskodawcę
na
podstawie
ustawy
z
dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty świadczące dla Administratora
usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem
prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres … dni.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
8. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej złożonego przez wnioskodawcę.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
§5
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
§6
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których
3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Sprzedający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Kupujący
Sprzedający

Kupujący
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