Załącznik nr 10 do Zasad

Aukcja nr 13/G/2022
Gryfice, dnia 13 maja 2022r.
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna

OGŁOSZENIE
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach ogłasza I aukcję,
której celem jest sprzedaż drewna
RDW przeznacza do sprzedaży następującą ilość i gatunek drewna:
a) 0,28 m3 drewna – liściaste, gatunek drzewa brzoza,
b) 0,70 m3 drewna – liściaste, gatunek drzewa jesion
Łączna ilość drewna 0,98 m3.
cena wyjściowa (netto) wynosi: 109,60 zł/m3 drewna
Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na placu składowym Obwodu
Drogowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Nowoprojektowana 1.
Warunkiem udziału w aukcji jest przedstawienie wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty
wadium w wysokości 10% ceny ofertowej.
Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wyjściowej.
Wadium wnosi się w formie przelewu na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. nr konta 75 1090 2268 0000 0001 4816 5450
tytułem Aukcja nr 13/G/2022.
Oferent przed przystąpieniem do aukcji składa ofertę wg załączonego wzoru.
Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez
konieczności przeprowadzania licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie netto
wskazanej w ofercie, do której zostanie doliczony podatek VAT.
Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta
na zasadach licytacji, na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za m 3
drewna. Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, ustaloną jako najwyższa cena
wynikająca ze złożonych ofert, a następnie informuje, o wartości postąpienia w licytacji
nie mniejszej jednak niż 5% ceny wywoławczej.
Oferta

złożona

w

toku

aukcji

wiąże

do

czasu

podpisania

umowy

pomiędzy

Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a oferentem.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona oferentowi w terminie 14 dni
od dnia potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone
na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy pomiędzy ZZDW a wyłonionym
w drodze licytacji oferentem.
Oferent winien podpisać umowę niezwłocznie.
W przypadku, gdy oferent, który wygrał aukcję uchyli się od podpisania umowy, wniesione
wadium przechodzi na rzecz ZZDW a umowa może zostać zawarta z oferentem, który zgłosił
jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.
Aukcja odbędzie się w siedzibie:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
w dniu 25 maja 2022r. o godzinie 10:00

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75 – 122 Koszalin, ul. Szczecińska 31.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na
stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.zzdw.koszalin.pl.

