
Regulamin
PISNMNEGO PRZETARGU NINOGRANICZONEGO

NA sPRzrułtż.DRBwNA
Dyrektor ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaz drewna w ilości 5 m3 pozyskanego ze ścinki drzew w 2018 r., z terenów
miejskich w gatunku, rodzaju, ilości i cenie wywoławczej zatnieszczonej w poruzsz-ej tabeli,
drewno oferowane jest do sprzedazy w całości:

1. warunkiem udziału w sprzedaży jest złozenie pisemnej oferĘ.
2. oferta powinna zawierać: wypetniony i podpisany druk formularza ofertowego

wraz z oświadczeniem oferenta o zapoaaniu z warunkami przstargu i nie wnoszeniu
zastrzeżeh do sposobu przeprowadzenia pr7śtaryg * Zńączrlńk Nr 1 do Regulaminu
przetargu,

3. opis sposobu ńożeruaoferty:
a) ofertę na|eĄ złoĄć w zamkniętej koprcie;
b) kopertę nalezy zaadresować: ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,

ul. Browarna 63, 21-400 Łuków z dopiskiem: ,,OFERTA _ sprzedaz drewna''
i ńożyć do dnia 12.10.2018 r. do goda 10.00,

c) na kopercie na|eĘ podać adres i nr teleforrrr oferenta.
4. oferty ńoione po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. oferty zawierające cenę oferowaną ntższąod wywoławczej podlegają odrzuceniu.
6' Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r. o godz. l0.l5
7. Kryterium wyboru oferty - najwyższazaoferoniana cena.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo złrńany warunków przetargl. Zmiam może nastąpić

do terminu składania ofert. oferenci, którzy złoĄ oferty prued terminem dokonania
zmiany zostaną o tym fakcie powiadomieni w spońb pisemny lub ustny.

9. Sprzedający moze odstąpic od przeprowadzenia przstarga bez podania prayczyn.
odstąpienie moze nastąpić do dnia składania ofert. oferty' ktore wp}ynęły przed tym
dniem zostaną zwTocone bez otwisrania.

10. Sprzedający uniewazni przetarg dotyczący sptz.dal;Ży drewna, jeżeli nie złożono żadnej
oferty, złoione oferty będą zawierĄ r;liżsą canę od ceny wywoławczej, ktorą podał
sprzedający'

l1. o uniewaznieniu przetargu na sprzedaż drewną sprzedający powiadomi wszystkich,
|<tór zy złaży|i oferty.

|f ' Orgaruzator wybiera ofertę najkotzystniejszą tj' zawiaającąnajvtyższą cerlę.
I3'Przetarg moze się odbyć, chociazby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki

określone w ogloszeniu o ptz€targu.
|4.Przetargpisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

1) Część jawna przetargu pisemnęo odb1wa się w obecrrości oferentów' W części
j awnej przewodniczący komisj i przetargowej otwiera przetarg przekaaljąc oferentom
następuj ące informacj e :

a) podaje przedmiot przetargu oraz cenę wyuroławcą | m';
b) podaje liczbę otrzymanych ofert;
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c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami;
d) podaje dane ońb albo nazwę firą biorących udział w przetargu;
e) podaje cenę oferowaną | nf przez poszczęólnych oferentów.

2) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegołowej analizy
ofert oraz wybiera najkorzystńejszą albo uniewaznia przetaIg'

15. w przypadku ńożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnycĘ komisja przetargowa
organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, ktorzy ńoĘ|.i
te oferty.

16. Oferenci zostana
przetargu.

17. w dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zg}aszają ustnie kolejne
postąpienia ceny powyżej najwyzszej ceny zamieszczonej w rownorzędnych ofertach.
Po trzecim wywołaniu najwyisĄ zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.

18. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie
kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o sprzedazy drewna.

19. w pr4rpadku uchylenia się ptzez kupującęo od podpisania umowy
za najkorzystniejszą zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyiszą cenę
z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przeta^rgu zostanie
powtórzon a wraz z podaniem przy czyny'

20' Drewno można obejrzec w |ażty diteń roboczy od godz, 8:00 do 15:00
w obecności pracownika osiR w miejscu jego składowania w Łukowie:
ul. Browarna 63 i ul. Wypoczynkowa 1.

2l. Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie do 7 dni od uiszczenia nalezności
brutto gotówĘ w kasie oSiR
Kupujący dokonuje odbioru drewna własnym transportem z miejsca jego składowania.
oferent zgadza się na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, zgodnie
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Euro1Ęskięo i Rady (UE) f0l6/679
z dnia 27.04'20|6 r. w sprawie ochrony ońb flzycznych w związku
z przetvlarzarriem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia przetargu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje
udział w przetargu.

25' Administratorem danych osobowych jest ośrodek Spornr i Rekreacji w Łukowie,
ul. Browarna 63.

25. Szczegołowe informacje można uryskas w biurze os'Ą ul. Browarna 63,
21,.400 Łuków; Te|. f5l798 2389,506 643 863.

26. ogtoszenie o przetargu zostdo w5rwieszone na tablicy ogłoszeń w biurze osiĘ
ul. Browarna ó3, tablicach i slupach ogloszeniowych na terenie miasta Łuków
oraz opublikowane na stronie internetowej OSiR lt{p,./i_tlwugsir.lu}_q_tv$_i
iBiuletynieInformacjiPublicznejl{ą;l:lq!Llut!-\-\-lr3lz-Lr!!_*p]

22.
23.

f4.



7.
Hryałik nr I do Regulantiml pisemnego

przetagu nieogroiczonego na sprzedaż &ewna

FORMULARZ OFERTOWY

1. SPRIZEDAJĄCY: ośrodek Sportu i Re|rreecji w Łukowie' ul. Brtwarna G3,
21.400 Łuków.

2. OB'ERENT:

3. PRTZEDMIOT PRZETARGU, CENA OFEROWANA:

Drewno opa|owe ig|aste i |iściaste w ilości 5 m3

Cena netto za|' m l drewna opałowego:

słownie: ......-

oświadczam' że:
- zaponałem/z.apomałam się z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego
z dnia 27.09,2018 r. na sprzedr&, drewna i nie wnoszę zastrz'eżeh co do sposobu
przeprowadzenia pruetargu oraz dokonanęo obmianr ilości drewna;

- akcepĘę wady widoc'ne oraa ewenfualne ukryte i w zw|ąaklu z tym nie będę
z tego qrfufu z$aszać reklarracji;

. odbioru drewna dokonam własnym transpoft€m z nriejsca jego składowania;

. akceptuję projekt umorłry m sprzdaż drewna (Załącmtk Nr 2 do Regulaminu prz'etargu)
i w przypadku wygrania przetargu mbowąaĄę się do podpisaniaumowy

imię i nazwisko/nunri limy

Adres:

Tel.

E-mail

NIP

REGON

miejscowośc, dnia pąis, pieczqtlra oferenta



-Prajek-
Załqcniknr 2 do Regulaninu pivmnego Wetffigu nieogroiczonego na sprzedaż drewna

UMOWA Nr OSiR/.../201E/A

zavtartaw dniu poni$zy:
SPRZEDAJĄCY: ośrodek Spońu i Rekreacji.w Łuków, ul. Browarna ó3, 2|-4oo Łuków'
REGON: fil0329013, ręrezentowany prrcz: Marka Zurawskiego - Dyrektora
KUPUJĄCY: ...........
zstała zavłarta umowa o trąści następującej:
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drewna opałowęo w ilości 5 m3
na podstawie rozstrzygniętego w dniu .... pisemnego przetargu nieograniczonego

s1.
1. Sprzedający na podstawie ofe4y zlożnnej przez Kupującego sprzedaje drervno opałowe

w i l ośc i5m3wcen i e : . ' .  . . . . . . . ne i l t o zł l z a I  r f ; t j . z a lm3  złne t t o
oraz należny podatek VAT w wysokości ....... 7ł, Ęczrrie brutto ...,..'.. ń
( słown ie : . . .  . .  . . . . ) .

2. Kupujęcy jest obowiązany uiśció należność na podstawie fakfury VAT gotówĘ w kasie osiR'
3. Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie do 7 &i od uiszczenia należności brutto

w kasie OSiR.
s2.

1. Kupujący dokona odbioru drewna własnym transportem' na własny koszt i ryzyko,
po uprzednim zgłoszeniu Sprzedającemu terminu odbioru drewna.

2. Nię zgłoszenie się Kupującego po odbiór drewna w tgrminie olrreślonym w ust. l Sprzedajqcy może
traktowac jako odsąpienie Kupującego od umowy.

3. odbioru ra)rupionego drewna dokonuje Kupuj4cy |ub osoba du;iatająca z jego upowa:inienia,
dysponująca stosownym upowaznieniem- Fakt dokorrarria odbioru drewna osoba odbierająca drewno
potwierdza podpisem na protokole wydania dręwna.

s3.
Strony nie ponosz4 odpowiedzialności a niewykonanie umowy w całości lub w części spowodowarre siĘ
wyższ'ą, a którą uwaźa się zdarzenia' które w chwili p@isania umowy ńe mogły być przez Snony
przewidziane i zostaĘ spowodowane przez okolicznqści od nich niezależne (np. pożar, powódź, inne
klęski zyrviołowe, strajki lĘ.)

s4.
1' Kupujący obowiązany jeŚrzponać się ze stanern jakcxsciowym i ilościowym drewna.
2. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak ro4oznania zakresu przedmiotu umowy nie może byÓ

podstawą do zqdania zmiany wynagdzeniaprzsz Kupującego.
3. Sprzedający nie odpowiada za wady uĘlte drewna Ędącego pr7r,dmicłęllr umowy.

ss.
Jakiekolwiek zmiany umowy i jej rozwiązanie }vFnagają zachowania formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewazności.

só.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zaslosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s7.
Ewentualne spory wynikłe z ńniejszej umowy podlegają roryfrzsniu prztz Sąd właściwy
dla Sprzedającego.

s8.
Niniejsza umowa została sporządzona w c4erech jednobrzmiących egzemplarzacĘ po dwa egzemp|arz.e
dla Kupującego i Sprzedającego.

sPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:


