GMINA ŁABOWA
33-336 Łabowa 38 tel. 18 414 24 50

Łabowa, dnia 28 września 2021 r.
Znak sprawy: RI.3150.8.2021

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO POZYSKANEGO Z LASÓW
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁABOWA
w roku 2022
Wójt Gminy Łabowa ( dalej zwany jako Sprzedawca) zaprasza do składania ofert na zakup
drewna pozyskanego z lasów GMINY ŁABOWA w ilości 1800,00 m3 .
I. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Gmina Łabowa Łabowa 38, 33-336 Łabowa ,
Tel./18/ 4141931
mail: gmina@labowa.pl;

II. Przedmiot sprzedaży:
1. Przedmiotem ogłoszenia o sprzedaży jest drewno tartaczne, wielkowymiarowe różnych
gatunków, klas jakości i grubości, w ilości 1800,00 m³ .
Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych:
CZĘŚĆ

I
II

Gatunek

Jodła
Jodła
RAZEM:

Maksymalna ilość
drewna do
sprzedaży

1000,00
800,00
1800,00

Cena wywoławcza
[zł/1m3WC01]
brutto

570,00
570,00

Wadium
[zł]

5700,00
4500,00

Termin realizacji umowy

od 20 stycznia 2022r.
do 30 sierpnia 2022r.

Oferty opiewające na kwoty niższe od ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
2. Drewno jest sprzedawane loco skład i jest składowane przy leśnej drodze wywozowej
Dojazd do składu drogą utwardzoną.
3. Oferent (dalej Kupujący) zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z załadunkiem, odbiorem i transportem zakupionego drewna z miejsc
wskazanych przez Sprzedawcę.
4. 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.
5. W przypadku odbioru surowca przez podmiot zewnętrzny świadczący usługę
transportową na rzecz Kupującego, koniecznym będzie okazanie przez kierowcę
stosownego upoważnienia wystawionego przez Kupującego.
6. Kupujący w ofercie oferuje cenę za 1m3 sortymentu reprezentatywnego tj. klasa
jakościowo-wymiarowa WC01.
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Cena sprzedaży dla poszczególnych sortymentów drewna ustalana będzie wg niżej
określonych przeliczników:
Lp.
Gatunek
Sortyment
Przelicznik
1
Jodła
WC01
1,000
2
Jodła
WC02
1,183
3
Jodła
WC03
1,289
4
Jodła
WD1
0,711
5
Jodła
WD2
0,762
6
Jodła
WD3
0,804
7. Kupujący w ramach danej części może odbierać drewno partiami. Wielkość partii i
termin odbioru należy ustalić z pracownikiem Urzędu Gminy Łabowa.
8. Kupujący na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Sprzedawcę,
zobowiązany jest do uregulowania należności za daną część/partię zamówienia, nie
później niż na 1 dzień przed zaplanowanym terminem odbioru drewna, w wysokości
nie mniejszej niż 30% jej wartości. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania
rachunku Sprzedawcy. Pozostałą część zapłaty Kupujący zobowiązany jest uiścić w
terminie do 14 dni od daty sprzedaży na rachunek Sprzedawcy Bank Spółdzielczy
Nowy Sącz nr konta 33 8811 0006 0032 0310 0101 0203 . Za datę sprzedaży uznaje
się datę wydania drewna. Podstawą wystawienia faktury będzie dokument
potwierdzający wydanie i odbiór drewna.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru całości drewna z danej części, nie później niż
do dnia ostatecznego terminu zakończenia realizacji części zamówienia.
9. W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży lub nieodebrania całości drewna z danej
części we wskazanym w pkt. 1 terminie przez okres dłuższy niż 21 dni , Sprzedawca
ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kupującym naliczając kary umowne. Drewno
przeznacza się do kolejnej sprzedaży.
10. Przedmiot przetargu można oglądać na gruncie/składzie w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00 do 15:00 , po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem
Urzędu Gminy Łabowa Panem Adamem ZACZYK tel. 530-514-676.
III. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 14 października 2021r. do godziny 11:00.
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:RI.3150.8.2021”.
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 Sprzedawcę 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”.
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4. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia
oferty. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub tylko na
wybrana część.
5. Sprzedawca zastrzega minimalne wymagania co do oferty:
Oferta powinna zawierać:
a. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy bądź instytucji) i siedzibę Kupującego
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/część
przedmiotu sprzedaży);
c. oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
warunkami ogłoszenia i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 października 2021r. o godz. 11:30 w siedzibie urzędu
Gminy Łabowa.
7. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przelewem na rachunek Bank
Spółdzielczy w Nowym Sączu Nr konta 87 8811 0006 0032 0310 0101 0201 w
terminie składania ofert.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Zwrot wadium Oferentom nastąpi w terminie do 7 od ogłoszenia wyników przetargu,
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Jeżeli oferent
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od podpisania umowy w
terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu traci wadium na rzecz Gminy
Łabowa.
8. Sprzedający odrzuci ofertę jeżeli:
-zostanie złożona po terminie,
-nie zawiera wszystkich danych określonych w formularzu ofertowym,
-zaoferowana cen jest niższa od ceny wywoławczej,
-jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.
IV. Kryteria wybory ofert :
1. Kryterium wyboru oferty są:
Cena ofertowa brutto za 1m3 drewna klasy WC01
Sposób oceny ofert:
Wybrana zostanie oferta o najwyższej cenie.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty 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.
W przypadku ofert równoważnych (z taka sama cena brutto) komisja przetargowa
organizuje dodatkowy przetarg ustny powiadamiając o miejscu i terminie jego
przeprowadzenia oferentów z ofertami równoważnymi.
Przetarg ustny ma charakter licytacji, wygra Oferent który zaoferuje najwyższa cenę (nie
niższą niż cena podana w ofercie).
5. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy
w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ( w załączeniu
wzór umowy).
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6. Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania dodatkowych informacji jest
ZACZYK -Specjalista tel.: 530 514 676

Pan Adam

7. Sprzedający tj. Gmina Łabowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania i rezygnacji z wyboru Oferenta bez podania przyczyny.

W Ó J T
Marta Słaby

Załączniki :
1.Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie + klauzula informacyjna RODO
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia RI.3150.8.2021

W Z Ó R FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA CENOWA
na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa

znak: RI.3150.8.2021
1. Nazwa (firma) oraz adres Kupującego
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………
REGON: ………………………………
Numer telefonu/faxu, adres mail: …………………………………………………………
Nr rachunku bankowego Kupującego: …………………………………………………
2. Oferuję(my) zakup drewna za cenę:
Gatunek
CZĘŚĆ

Ilość
drewna
[m3]

Ostateczny
termin
zakończenia
realizacji
zamówienia

1

2

3

I

jodła

1000,00

30.08.2022

II

jodła

800,00

30.08.2022

Cena brutto
WC01
[zł/1m3]

Wartość brutto
[zł]

Wartość brutto słownie
[zł]

4

5

6

Cena zawiera podatek VAT [23%]
3.

Oświadczam, że:
1) akceptuję warunki udziału w postępowaniu wynikające z ogłoszenia o przetargu, formularza
ofertowego, wzoru umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2) zapoznałem się ze stanem drewna przedstawionym do sprzedaży i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń;
3) poniosę koszty załadunku oraz transportu drewna;
4) w przypadku wyboru mojej oferty na zakup drewna zobowiązuję się do podpisania umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

Miejscowość…………………………, dnia …………………… roku

…………………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej (lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Kupującego
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia RI.3150.8.2021

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr …………………
zawarta w dniu ………………….…. w Łabowej pomiędzy:
Gminą Łabowa z siedzibą Łabowa 38, 33-336 Łabowa, REGON 491892386, NIP 734 35
17 410, 33-336 Łabowa 38,
reprezentowaną przez Martę Słaby – Wójta Gminy Łabowa , zwaną dalej „Sprzedawcą”,
a
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………
REGON: ………………………………,
zwanym dalej „Kupującym”
o następującej treści:
§1
1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna pozyskanego z
lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje
drewno w ilości …….…… m3, za cenę brutto …….….……..….... [zł/1m3 za WC01]
(słownie brutto: …………………..………….………… [zł/1m3 za WC01]).
2. Zasady określenia wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
Zgodnie z zapisem rozdziału II pkt 6 ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż
drewna (znak: RI.3150.8.2021) Kupujący w ofercie oferuje cenę za 1m3 sortymentu
reprezentatywnego tj. klasa jakościowo-wymiarowa WC01. Cenę sprzedaży dla poszczególnych
sortymentów drewna ustala się wg niżej określonych przeliczników:
Lp.

Gatunek

Sortyment

Przelicznik

1

Jodła

WC01

1,000

2

Jodła

WC02

1,183

3

Jodła

WC03

1,289

4

Jodła

WD1

0,711

5

Jodła

WD2

0,762

6

Jodła

WD3

0,804

Powyższe ceny jednostkowe uwzględniają wszystkie koszty realizacji zamówienia.
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§2
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży, warunkami
ogłoszenia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

1.

§3
Zapłata za daną część/partię drewna nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
Bank Spółdzielczy Nowy Sącz nr konta 33 8811 0006 0032 0310 0101 0203
a) na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Sprzedawcę, za
daną część/partię zamówienia, nie później niż na 1 dzień przed
zaplanowanym terminem odbioru drewna, w wysokości nie mniejszej
niż 30% jej wartości. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania
rachunku Sprzedawcy.
b) pozostałą część zapłaty na podstawie faktury końcowej wystawionej
przez Sprzedawcę, za daną część/partię zamówienia na podstawie
dokument potwierdzający wydanie i odbiór drewna. w terminie do 14
dni od daty sprzedaży. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania
rachunku Sprzedawcy.
2. W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży lub nieodebrania całości drewna z danej
części we wskazanym w pkt. 1 terminie przez okres dłuższy niż 21 dni , Sprzedawca
ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kupującym naliczając kary umowne. Drewno
przeznacza się do kolejnej sprzedaży.

1.

§4
Kupujący zobowiązany jest do odbioru całości drewna z danej części, nie później niż w
ostatecznym terminie zakończenia realizacji części zamówienia tj. do dnia……………….

2.
W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży lub nieodebrania całości drewna z danej
części we wskazanym w pkt. 1 terminie przez okres dłuższy niż 21 dni , Sprzedawca
ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kupującym naliczając kary umowne. Drewno
przeznacza się do kolejnej sprzedaży.
3.

4.

Drewno jest składowane przy leśnej drodze wywozowej na składzie gminnym,
dojazd do surowca drogą asfaltową/gruntową. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia
wszelkich kosztów związanych z załadunkiem, odbiorem i transportem zakupionego
drewna z miejsc wskazanych przez Sprzedawcę.
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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).
Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Kupującego (na jego koszt i ryzyko)
lub przez podmiot działający na zlecenie Kupującego.

Strona 7 z 9

GMINA ŁABOWA
33-336 Łabowa 38 tel. 18 414 24 50

5.

6.
7.

W przypadku odbioru surowca przez podmiot zewnętrzny świadczący usługę transportową
na rzecz kupującego, koniecznym będzie okazanie przez kierowcę stosownego
upoważnienia.
Odbiór drewna, o którym mowa w § 1, odbędzie się w obecności pracownika Urzędu
Gminy Łabowa.
Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
§5
1. W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży za daną części/partię we wskazanym w § 3
terminie, Sprzedawca nalicza karę umowną w wysokości 0,5 % wartości części/partii
drewna za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nieodebrania całości drewna z danej części we wskazanym w § 4 terminie,
Sprzedawca nalicza karę umowną w wysokości 0,5 % wartości nieodebranego drewna za
każdy dzień opóźnienia.
3. Po bezskutecznym upływie 21 dni na odebranie całości drewna z danej części/ partii
Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kupującym naliczając karę umowną
w wysokości 15% wartości nieodebranego drewna. Drewno przeznacza się do kolejnej
sprzedaży.
§6
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności drewna, do czasu wpływu środków pieniężnych
na konto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Ewentualne spory wynikłe w trakcje realizacji niniejszej umowy, których strony nie
rozstrzygną polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedawca, a jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Kupujący:

Sprzedawca:
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia RI.3150.8.2021

……………………………………
Imię nazwisko/ Nazwa osoby prawnej (firma)

……………………………………
……………………………………
Adres zamieszkania / Siedziba

……………………………………
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Gminę Łabową na potrzeby związane z przeprowadzeniem przetargu
ofertowego na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy
Łabowa .

……………………………………………….
Data i popis osoby składającej oświadczenie

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Łabowa, w związku z
obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1) znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łabowa.
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