Łabowa, dnia 9 listopada 2020r.
Znak: GPL.6164.14.2020

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ DREWNA POZYSKANEGO Z LASÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY ŁABOWA
Wójt Gminy Łabowa ( dalej zwany jako Sprzedawca) zaprasza do składania ofert na zakup
drewna tartacznego iglastego pozyskanego z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 57,67 m3
I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Łabowa Łabowa 38, 33-336 Łabowa
Tel./18/ 41412450
mail: gmina@labowa.pl;

II. Przedmiot i podstawowe zasady sprzedaży:
1. Przedmiotem ogłoszenia o sprzedaży jest drewno wielkowymiarowe w ilości
57,67 m³ zgodnie z wykazem nr 2/20 , który stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
2. Sprzedaż dotyczy pełnej i całej ilości drewna. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych ani wariantowych.
3. Drewno jest sprzedawane loco skład i jest składowane przy leśnej drodze wywozowej
we wsi Łabowa. Dojazd do składu drogą utwardzoną.
4. Oferent (dalej Kupujący) zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z załadunkiem, odbiorem i transportem zakupionego drewna z miejsc
wskazanych przez Sprzedającego.
5. Sprzedawca nie wykonuje żadnych czynności związanych z transportem drogowym
sprzedanego drewna, w tym w szczególności Sprzedawca nie jest: organizatorem
transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem w rozumieniu ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Powyższe czynności wykonywane są
wyłącznie przez Kupującego (na jego koszt i ryzyko) lub przez podmiot działający na
zlecenie Kupującego.
6. W przypadku odbioru surowca przez podmiot zewnętrzny świadczący usługę
transportową na rzecz Kupującego, koniecznym będzie okazanie przez kierowcę
stosownego upoważnienia.
7. Kupujący po wcześniejszym uregulowaniu należności zobowiązany jest do odbioru
całości drewna w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
8. W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży lub nieodebrania całości drewna we
wskazanym w pkt.7 terminie, Sprzedawca, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia, ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kupującym zachowując wadium
i naliczając kary umowne określone w umowie. Drewno przeznacza się do ponownej
sprzedaży a kupującemu naliczone zostaną wskazane w umowie kary umowne.
9. Szczegółowe zasady sprzedaży drewna określają istotne warunki przetargu.
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10. Przedmiot przetargu można oglądać na gruncie w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 8:oo do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy
w Łabowej Panem Adamem ZACZYK tel.: 530 514 676
III. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2020r. do godziny 13:00
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie na
dziennik podawczy Urzędu Gminy Łabowa z dopiskiem „Oferta na zakup drewna
z lasów Gminy Łabowa znak sprawy: 6164. 14.2020”.
2. Dopuszcza się także przesyłanie ofert drogą mailową (skany podpisanej
i opieczętowanej oferty) na adres: gmina@labowa.pl, z zastrzeżeniem, że data
i godzina wpływu na serwer pocztowy urzędu musi być zgodna z wymogiem
określonym w ust.1.
Ponadto Oferent, który złoży ofertę drogą mailową, a jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza ma obowiązek w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia
wyników
postępowania
przekazać
oryginały
przesłanych
dokumentów.
Nie dotrzymanie tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Oferta otrzymana przez Sprzedającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Oferentowi nieotwarta, a w przypadku wersji elektronicznej zostanie
odesłana na adres mailowy, z którego wpłynęła, każdorazowo z adnotacją „wpłynęła po
terminie”.
4. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia
oferty. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych ani wariantowych.
5. Sprzedawca zastrzega minimalne wymagania co do oferty:
Oferta powinna zawierać:
a. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy bądź instytucji) i siedzibę Oferenta
oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax);
b. oferowaną cenę z zastrzeżeniem , że sprzedaż będzie realizowana na zasadach
przedpłaty (wywóz możliwy po zaksięgowaniu wpłaty za całość przedmiotu
sprzedaży);
c. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
warunkami ogłoszenia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
6. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 16 listopada 2020r.
o godz.13:15
7. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 350,00 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych ) przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy
w Nowym Sączu Nr konta 87 8811 0006 0032 0310 0101 0201 w terminie składania
ofert z dopiskiem „ Zakup drewna Łabowa 2 ”.
8. Zwrot wadium Oferentom nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania.
9. Wadium Oferenta, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zaliczone zostanie na
poczet należności za nabyte drewno.
10. Cena wywoławcza brutto za całość oferowanego drewna wynosi: 20 669,77 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 77/100 ).
11. Kryteria oraz sposób oceny ofert opisano w pkt. IV.1-2.
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12. Oferty opiewające na kwoty niższe od ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane
i uwzględniane.
IV. Dodatkowe informacje:
1. Kryterium wyboru oferty są:
a. Cena ofertowa brutto – 97% tj. 97 pkt
b. Za prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Gminy Łabowa podmiot
składający ofertę otrzyma dodatkowe 3% tj. 3 pkt.(pod warunkiem braku
zaległych zobowiązań podatkowych wobec Gminy Łabowa.
2. Sposób oceny ofert.
Każda oferta zostanie oceniona wg poniższego wzoru (max. ilość punktów do
uzyskania wynosi 100):
On=An / Amax * 97 pkt + Bn
gdzie:
n – oceniana oferta
On – całkowita ilość punktów oferty n
Amax – cena ofertowa brutto najkorzystniejszej oferty
An – cena ofertowa brutto oferty n
Bn – ilość punktów uzyskanych za spełnienie warunku prowadzenia przez oferenta
działalności gospodarczej na obszarze Gminy Łabowa (pod warunkiem braku zaległych
zobowiązań podatkowych wobec Gminy) – gdy spełnia Bn=3 pkt, gdy nie spełnia Bn=0
Wybrana zostanie oferta o największej ilości punktów.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. W przypadku złożenia równoważnych ofert decydować będzie data i godzina wpływu
ofert na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Łabowej Łabowa 38, 33-336 Łabowa lub
data i godzina wpływu oferty na skrzynkę mail: gmina@labowa.pl.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania dodatkowych informacji jest Adam ZACZYK
tel.: 530514676
6. Sprzedający tj. Gmina Łabowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania i rezygnacji z wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
Załączniki :
1.Wykaz drewna.
2. Wzór oferty cenowej.
3. Istotne postanowienia umowy.
Z up. Wójta Gminy
(-) Sławomir Rybarski
Zastępca Wójta Gminy Łabowa
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