
Czerwionka-Leszczyny, dnia 02.08.2022 r.

Ogłoszenie nr ZDiSK/PSK/1/2022 
o przetargu pisemnym na sprzedaż surcowca drzewnego

1. Sprzedający:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Zarząd Dróg 

i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach

44-238 Czerwionka-Leszczyny

ul. Polna 6

e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

adres strony internetowej: http://www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl/

nr telefonu: 32 4272743

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotwm sprzedaży jest całość drewna pozyskanego z wycinki na terenie Parku im. Piotra
Furgoła przy ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach  w ilości  105,0 m3 wg poniższej specyfikacji
: 

Drewno miękkie 70,00  m3  ( topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, olsza, modrzew ) z gówną masą
topoli:

Drewno tartaczne 28,00  m3

Drewno opałowe S4 35,00  m3

Odpady zrębowe 7,00  m3

Drewno twarde 35,00  m3 (akacja, brzoza, jesion, klon ) z główną masą akcji i brzozy:

Drewno tartaczne 12,00  m3

Drewno opałowe S4 20,00  m3

Odpady zrębowe 3,00  m3

  

Z wykonanej oceny wynika, iż pozyskany surowiec drzewny z terenu Parku im. Piotra Furgoła w

Czerwionce-Leszczynach jest drewnem w postaci kłód ( 5,0 m ) z wykorzystaniem głównie na opał

oznaczony  symbolem  (S4)  oraz  w  części  na  drewno  tartaczne  (WD).  Pozyskany  z  wycinki

surowiec drzewny charakteryzuje się w większości złym stanem sanitarnym z licznymi wadami

drewna  takimi  jak:  zgnilizna  drewna,  wypróchnienia  wraz  ze  śladami  po  odłamkach  metali

http://www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl/
mailto:zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl


( gwoździ, drutów) głównie w części odziomkowej drzew. Wystepuje ryzyko szybko postępującej

deprecjacji drewna i niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferycznych oraz występujący

mursz na kawałkach drewna.

Załadunek  i  transport  pozostaje  w  gestii  kupującego.  Odbiór  surowca  –  do  14  dni  od  daty

opłacenia faktury sprzedaży. 

Drewno można oglądać w dni robocze w godzinach  od 700 do 1500  na terenie parkingu przy

ul.  Furgoła 73,  44-230 Czerwionka-Leszczyny po wczesniejszym zgłoszeniu do Sprzedającego

takiej potrzeby. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sprzedającego przy ul .Polnej 6, 44-238 Czerwionka-

Leszczyny  w dniu. 17.08.2022 r. o godzinie 10:00.

4.  Cena  wywoławcza  przenaczonego  do sprzedaży surowca  drzewnego wynosi  13  776,00  zł

brutto ( z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT dla drewna opałowego).

5.  Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  wadium  w  wysokości  10%  ceny

wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego tj.  1 377,60 zł.  Wadium

należy  wpłacać  przelewem  na  rachunek  bankowy  w  Mikołowskim Banku  Spółdzielczym  ,

numer  rachunku 61  8436  0003  0000  0026  8525  0007.  Wadium  musi  być  wniesione  przed

upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.Wadium złożone przez oferentów,

których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni,

odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę

zalicza się na poczet ceny.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał

przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP,

Regon;

2.   oferowaną  cenę  za  składnik  majątku  ruchomego  –  całość  surowca  drzewnego  objętego

przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza);

 

3.  oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  ze  stanem  przedmiotu  przetargu  lub  że  ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4. oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu wpłaty lub bankowe

potwierdzenie przelewu wniesionego wadium (uwaga: wadium musi być na koncie sprzedającego



przed upływem terminu składania ofert);

5.  oświadczenie  oferenta  na  jaki  numer  konta  ma  zostać  zwrócone  wadium;

6.  w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej,  Sprzedający pobierze samodzielnie

aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6

44-238 Czerwionka-Leszczyny
Na kopercie powinien znajdować się napis:

„Oferta w przetargu na zakup surowca drzewnego ”

                                       
Na odwrocie koperty należy podać imię i nazwisko (lub nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem

dostarczenia przez pocztę do siedziby Sprzedającego (adres j. w.) w terminie do dnia 17.08.2022

r. do godziny 10:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. Oferta jest wiążąca przez 14 dni.

Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek

z ofert bez podania przyczyn.

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie

wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i  dokumentów, o których mowa w pkt 6. („Oferta złożona w przetargu

powinna zawierać”)  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość,  zaś złożenie

wyjaśnień  mogłoby  prowadzić  do  uznania  jej  za  nową  ofertę.

O odrzuceniu oferty sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9. Inne informacje.



Przetarg jest prowadzony zgodnie z „Regulaminem w sprawie sposobu i trybu gospodarowania

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-

Leszczynach”,  przyjętego  Zarządzeniem Nr  420/2016  Burmistrza  Gminy i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny z dnia 20.09.2016 r.

Surowiec drzewny będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia stanowi własność Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny – Zarządu Dróg i  Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach,  jest

wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do

niego nie toczą się żadne postępowania,  ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego

przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia,

w  terminie  określonym  przez  sprzedającego  w  Czerwionce-Leszczynach  przy  ul.  Furgoła,  na

podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty , opłaty i podatki ponosi Kupujący.
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