Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8
tel. 22 566-20-10, fax 22 566-20-12
www.wzmiuw.waw.pl
e-mail: o.warszawa@wzmiuw.waw.pl

PIR/W-RI-4105.295.30/17

Warszawa, dnia 2 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi WZMiUW w Warszawie – Oddział Warszawa ogłasza I pisemny przetarg
na: „Sprzedaż materiału drzewnego (drewno opałowe), pozyskanego z wycinki drzew na zadaniu pn.:
„Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna””.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, ul. Ksawerów 8 – sala nr 23.
Termin – 17.11.2017 r. godzina 10:10.
1. Rodzaj i ilość sprzedawanego drewna:
drewno opałowe (klon jesionolistny - 20%, wierzba krucha – 30%, topola kanadyjska 10%, topola
biała – 5%, dąb szypułkowy 35%) w ilości – 75 mp.
2. Cena wywoławcza netto 1 mp drewna wynosi (wg cennika Nadleśnictwa Chojnów):
78,00 zł - drewno opałowe (klon jesionolistny),
65,00 zł - drewno opałowe (wierzba krucha, topola kanadyjska, topola biała),
97,50 zł - drewno opałowe (dąb szypułkowy).
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %.
3. Oględzin drewna można dokonać w miejscowości Bielawa (przy torach kolejowych przy lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Jeziorki) i przy przepompowni na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Jeziorki
(ok 500 m w dół rzeki od ul. Mirkowskiej) gm. Konstancin-Jeziorna w terminie od: 03.11.2017 r. do
16.11.2017 r. w godz. od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym kontakcie z Inspektorem Nadzoru – Panem
Markiem Tarkowskim (tel. 22 566 20 45).
4. Ofertę na kupno drewna należy sporządzić na formularzu oferty – form. Nr 1, który należy wypełnić czytelnie, szczególnie dane oferenta (adres, tel.) niezbędne do zawiadamiania oferentów.
Formularz oferty można otrzymać bezpłatnie w siedzibie WZMiUW Oddział w Warszawie ul. Ksawerów,
pokój nr 28 lub pobrać ze strony internetowej: www.wzmiuw.waw.pl.
5. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa, ul. Ksawerów 8, pokój nr 10, do dnia 17.11.2017 r. do
00
godz. 10 .
Koperta z ofertą winna być zaadresowana na adres organizatora przetargu i oznaczona napisem: „Oferta
na zakup drewna opałowego (lewy wał rzeki Jeziorki)”.
6. Okres związania ofertą wynosi 14 dni.
7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2017 r. o godz. 1010 w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8, I piętro sala 23 (sala konferencyjna).
Wskazana jest obecność oferentów w czasie otwierania ofert.
8. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. W razie ustalenia przez komisję przetargową, że kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną poinformowani. Aukcja może się odbyć również bezpośrednio po
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otwarciu ofert, jeżeli oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty, będą obecni na otwarciu ofert.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
– oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
– oferta zawiera niekompletne, nieczytelne dane,
– oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
Oferent zostanie powiadomiony o wyborze oferty telefonicznie i na piśmie.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest: Pan Marek Tarkowski tel. 22 566 20 45.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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