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Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna 
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie 
nieruchomości stanowiącej własność Przedsiębiorstwa. 
 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości  124 mp  za najwyższą zaoferowaną cenę 
brutto, przy czym cena wywoławcza to 8000.00 zł brutto (słonie: osiem tysięcy złotych, 00/100)  za całość. 

l.p.  Gatunek drewna  Ilość 
drewna  
(mp)  

Pochodzenie 
drewna  

uwagi  

1.  Wierzba 56 wycinka     

2.  Brzoza 39 wycinka     

3.  Topola+Wierzba 29 wycinka   MIX 

  
Warunki przetargu: 

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego przetargu ofertowego 

nieograniczonego.  

 

2. W przetargu mogą brać udział podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

(m.in. osoby prawne, osoby fizyczne).  

 

3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 06.11.2020r. do godz. 1300 

pisemnej oferty.  

 

4. Oferty w formie pisemnej (zał.nr 2) , w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

„OFERTA – sprzedaż drewna opałowego.” należy składać w sekretariacie 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych  

ul. Przemysłowa 20R lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

 

5. Oferta powinna zawierać:  

- nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę.  

- oferowaną cenę brutto kupna drewna,  

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wniósł zastrzeżeń 

do sposobu przeprowadzenie przetargu, jego warunków oraz treści projektu umowy 

sprzedaży drewna. 

 

6. Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w miejscu jego 

składowania (teren PEC Sp. z o.o.), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod 

numerem 134611182. 
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7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.11.2020 r. o godz. 1330 .Dopuszcza się  obecność 

oferentów w czasie otwierania ofert.  

 

8. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena. Postępowanie przetargowe wygrywa oferent, 

który zaoferuje cenę najwyższą jednak nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku 

złożenia ofert równoważnych oferenci złożą dodatkowe oferty z podaniem nowej ceny. 

Dodatkowe oferty mogą być złożone ustnie. Minimalne postąpienie w licytacji ustnej wynosi 

100 zł. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę. 

 

9. O wyborze ofert oferent zostanie poinformowany ustnie lub pisemnie, w terminie do 3 dni od 
dnia otwarcia ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zarząd Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. powiadamia oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy 
sprzedaży drewna (zał. nr 1).  

 

10. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, 

zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub 

odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.  

 

11. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do:  

a) zawarcia umowy sprzedaży drewna, tj. jej podpisania, w treści wskazanej przez 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., a to w terminie do 7 dni licząc od 

daty ogłoszenia o wynikach przetargu; 

b) uiszczenia całej ceny za drewno w terminie 7 dni po zawarciu umowy sprzedaży 

drewna na wskazany w tej umowie rachunek bankowy.  

c) dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt  

w terminie 7 dni od daty uiszczenia całej ceny nabycia. 

 

12. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie  do 7 dni po uiszczeniu opłaty na 

wskazany w umowie rachunek bankowy.  

Informacji o przetargu udziela Kierownik Ciepłowni Andrzej Dydak od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 
pod numerem telefonu 134611182. 
Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami 1 i 2 dostępne jest na stronie internetowej: www.pecustrzyki.pl oraz 
www.bip.ustrzyki-dolne.pl .  
  

 
 
Zarząd  
PEC Sp. z o.o. 
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