NADLEŚNICTWO WAŁCZ
Wałcz, dn. 23.09.2021r.

SA.234.14.1.2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz
Ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz
woj. zachodniopomorskie, powiat wałecki
tel. (0) 67 258 08 94, fax. (0) 67 258 29 32
NIP 765-000-77-95
https://walcz.pila.lasy.gov.pl/
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zbędnych składników majątkowych znajdujących się w zasobach Nadleśnictwa Wałcz jn.:
I.
Lp.

OPIS, CENA WYWOŁAWCZA , WADIUM :
Nr
inwentarzowy

Nazwa
Ilość
składnika majątkowego

Rok
nabycia

Cena
WADIUM Uwagi
wywoławcza (zł)
netto (zł):
200,00
20,00
Do wzmocnienia :
krzyżak, podpora dolna.

1

806/3314

Zwyżka myśliwska

1

2016

2

806/3117

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

3

806/2899

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00

4

806/3116

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

5

806/2902

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00

1

2013

200,00

20,00

6

B53/6837/ŁOW Nadziemne stan.myśliw

7

806/3311

Zwyżka myśliwska

1

2016

200,00

20,00

8

806/2905

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00

9

806/2898

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00

10

806/2820

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00

11

806/3313

Zwyżka myśliwska

1

2016

200,00

20,00

12

806/3312

Zwyżka myśliwska

1

2016

200,00

20,00

13

806/2901

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00
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14

806/3107

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

15

806/3063

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

16

806/3109

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

17

806/2817

Zwyżka myśliwska

1

2014

200,00

20,00

18

806/3111

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

19

806/3112

Zwyżka myśliwska

1

2015

200,00

20,00

Do wzmocnienia
krzyżak.

Do ceny ofertowej netto (zł) zostanie naliczony należny podatek VAT .

II.

Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej
powyżej dla danego składnika majątkowego.
2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa
Wałcz w banku Bank PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie Nr rachunku :
25 1020 2847 0000 1102 0039 2027 z dopiskiem: „WADIUM NA ZAKUP …(nazwa składnika
majątkowego)…..”.
3.Nadleśnictwo Wałcz uzna wadium wniesione przelewem w pieniądzu, jeżeli należna kwota
zostanie zaliczona na rachunku nadleśnictwa najpóźniej w dniu składania ofert przed
godziną 10 00.
4. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, uchyla się od zapłaty różnicy pomiędzy ceną nabycia, a kwotą uiszczonego wadium,
bądź od zawarcia umowy w terminach określonych w ogłoszeniu zawarcia.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta – będzie
zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
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III. Oferty i termin składania, wymogi formalne

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna
zawierać:


imię, nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu,



oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza,



oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
i nie wnosi do nich uwag,



oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu i przyjmuje
go bez zastrzeżeń,



oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży
w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,



oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby
postępowania w sprawie sprzedaży zbędnych środków trwałych będących przedmiotem
przetargu,



podpisaną przez oferenta informację o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Oferty (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) składa
się w formie pisemnej do dnia 11.10.2021r. do godz. 10:00, w Sekretariacie Nadleśnictwa
Wałcz, ul. Kołobrzeska 1, 78 – 600 Wałcz, w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach
opatrzonych nazwą (imieniem

i nazwiskiem / nazwą firmy) oraz adresem oferenta

z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO
………….(nazwa składnika majątkowego).”

3. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania
wynikające z niniejszego regulaminu.
4. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Nadleśnictwa Wałcz, a nie
data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
IV. Otwarcie ofert, nieważność ofert, wybór ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz.
Otwarcie stanowi integralną i jawną część przetargu.
2. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.
W części niejawnej komisja dokona :


sprawdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu,
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sprawdzenie kompletności ofert,



wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, gdy:
− jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego
regulaminu,
− do oferty nie dołączono oświadczeń wymienionych w pkt. III pkt.1,
− nie została podpisana przez oferenta ( w przypadku osób fizycznych) lub osobę
upełnomocnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów),
− brak wpłaconego wadium,
− oferta została złożona po terminie (oferta złożona po terminie podlega zwrotowi
bez otwierania).
4. Oferty

nieważne

zostaną

odrzucone

po

bezskutecznym

wezwaniu

Oferenta

do uzupełnienia. Nie można uzupełnić ani zmienić ceny ofertowej.
5. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę zawierająca najwyższą cenę spośród
złożonych ofert zakupu przedmiotu przetargu, ale nie niższą niż cena wywoławcza.
6. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę
w tej samej wysokości (zbieżność ofert), organizator przeprowadzi drugi etap przetargu
w formie licytacji ustnej. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu
kontynuacji przetargu w formie licytacji.
7. Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne
pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu w formie oryginału.
8. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do
licytacji.
9. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji : 10,00 ZŁ NETTO
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V. Zawarcie umowy
1.

Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia

własności.
2.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od

daty rozstrzygnięcia przetargu.
3.

Miejscem podpisania umowy jest siedziba Nadleśnictwa Wałcz.

4.

Wydanie oferentowi przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia

na konto umieszczone na wystawionej fakturze.
5.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

6.

Wszelkie koszty transakcji zakupu obciążają oferenta.

7.

Oferent zobowiązany jest do zabrania zakupionego składnika majątkowego w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy.

VI. Unieważnienie przetargu
1. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.
VII. Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego
postępowania w tym wzór umowy i stan techniczny składników majątkowych.
2. Przedmioty sprzedaży można obejrzeć

po uprzednim kontakcie z panią Magdaleną

Andruszewską tel. 531 668 527.
3. Ogłoszenie o przetargu oraz

dokumentację fotograficzną składników majątków

zamieszczono pod adresem https://walcz.pila.lasy.gov.pl/.
4. Wyniki postępowania przetargowego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Nadleśnictwa Wałcz oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Wałcz :
https://walcz.pila.lasy.gov.pl/
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Każdy z oferentów jest związany treścią oraz postanowieniami niniejszego regulaminu
przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż zbędnych składników majątkowych
znajdujących się w zasobach Nadleśnictwa Wałcz.

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Wałcz

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Jerzy
Kowalczewski
Data: 2021.09.23
13:03:17 +02'00'

Do wiadomości:



Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Wałcz,
Strona internetowa: https://walcz.pila.lasy.gov.pl/

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy kupna-sprzedaży
3. Protokół zdawczo-odbiorczy

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz
tel.: +48 67 25-00-894, fax: +48 67 25-82-932, e-mail: walcz@pila.lasy.gov.pl
NIP 765-000-77-95 REGON 570064518 , nr BDO 00106303

www.lasy.gov.pl

