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Zaproszenie do składania ofert:

wol. iubelskleWvJ' 34'v''*-v 
sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

z działki stanowiącei własność Gminy Ulan-Majorat

7, Ogłaszający zapytanie ofertowe:

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57

2L-307 Ulan-Majorat

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż drewna sortyment 54, pozyskanego
z wycinki drzew pochodzących z działki o nr ewid. 192 położonej w Zarzecu Ulańskim
stanowiących własność Gminy Ula n-Majorat.

3. Wykaz drewna przeznaczonego do sprzedaży z działki nr 792 w miejscowości Zarzec Ulański:
a) drewno stosowe (liściaste- topoIa osika) sortyment s4 - 10 stosów każdy po 3 m3,

b} drewno stosowe (liściaste- olcha czarna) sortyment s4 - 6 stosów każdy po 3m3.

Ceny wywoławcze minimalne:

a) drewno stosowe (liściaste- topola osika)- 82,08 brutto za l m3,

b) drewno stosowe (liściaste- olcha czarna) - t1-t ,24 brutto za 1 m3.

Nabywca drewna z działki Nr 192 zlokalizowanej w miejscowości Zarzec Ulański może
zakupić nie więcej niż 6 stosów sprzedawanego drewna.

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa cena.

W przypadku złożenia ofert na llość przekraczającą posiadane zasoby do sprzedaży
decyduje cena oraz data igodzina złożenia oferĘ.

4. Na działce Nr 192 w miejscowości Zarzec Ulański zakupione drewno będzie wydawane
w kolejnoŚci przybycia osób, które nabyły drewno, nie ma możliwości rezerwowania lub
wyboru poszczególnych stosów. Drewno będzie wydawane w kolejności oznaczonych
stosów.

5. Przedmiotowe drewno złożone jest na działce nr L92 w miejscowości Zarzec Ulański,
6. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są w Referacie Rozwoju, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ulan-Majorat w godzinach od 730 do ].530

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ulan-Majorat www.ulanmaiorat.pl.
7. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:

,,Oferta - zakup drewna" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ulan-Majorat,
Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat pokój nr 18 w terminie od 16 Ilstopada 2017 r. do 28
listopada 2017 r. do godzinv 1000. Oferta powinna składać się z wypełnionego formu]arza
ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2Ot7 r. o godzinie 1015 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy Ulan-Majorat - pokój nr 29.

Protokół z otwarcia ofert zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Ulan-
Majorat oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń,

8. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według maksymalizacji.

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Justyna Prochowicz oraz p.

Tomasz Niebrzegowski: 83 35].80 69.
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10. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Wszelkie kosztY

związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem, ponosi oferent. Kupujący (osoba, która

zloży|a najkorzystniejszą ofertę) ponosi koszty załadunku drewna, posprzątania pozostałoŚci

po sprzedanym drewnie, transportu oraz rozładunku. Zaleca się zapoznanie z przedmiotem

sprzedaży, przed złożeniem oferty.

11. Gmina Ulan-Majorat informuje, że może odstąpić od sprzedaży drewna w dowolnYm

momencie bez podawania przyczyny.

mgr Jarc, Kaczkodłj
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