Niedzica, dnia 2007-04-03 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW
PISEMNEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
ogłoszonego w dniu 2007-04-03

I. Przedmiot pisemnego postępowania ofertowego , cena wywoławcza :
drewna ( posuszów, wykrotów i złomów ) loco las na pniu
znajdującego się w lesie „Łęg nad Białką” w miejscowości Frydman
Numer
pakietu

sortyment

szacunkowa
ilość m 3

cena wywoławcza (netto)
w zł/m3

1

WCO1- iglaste

6,70

109,00

2

S1O – św.

3,30

89,00

3

S3B – św.

1,10

66,00

4

S4 - iglaste

13,90

47,00

Do postępowania mogą przystąpić firmy i osoby fizyczne .
Postępowanie zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszą „Szczegółową specyfikacją
warunków ”
II. Warunki postępowania :
1. oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Postępowanie
ofertowe na sprzedaż drewna ”, na załączonym wzorze oferty (załącznik 1 do
ogłoszenia o przetargu). Formularz oferty jest dostępny na stronie internetowej ZEW
Niedzica S.A. oraz w Biurze Zarządu.
2. oferta musi zawierać:
• wszystkie dane dotyczące firmy – osoby fizycznej zawarte we wzorze oferty
•

oświadczenie o zapoznaniu się z „Szczegółową specyfikacją warunków pisemnego
postępowania ofertowego” oraz „Regulaminem sprzedaży drewna dla nabywców
detalicznych” i przystąpieniu do przetargu bez zastrzeżeń,

•

określone proponowanej ceny netto za oferowane drewno zgodnie ze specyfikacją,

•

podpis

3. Termin składania ofert w sekretariacie Biura Zarządu – Niedzica – ul. Widokowa 1
(pokój nr 14 – I piętro) , zgodnie z ogłoszeniem, upływa dnia 17 kwietnia 2007r
o godz. 12.45 .
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 17 kwietnia 2007r o godz. 1300. w sali narad ZEW
Niedzica S.A, Niedzica – ul. Widokowa 1 (I piętro)
5. ZEW Niedzica S.A. odstępuje się od obowiązku wpłaty wadium.
6. Oferty, które nie spełnią podanych warunków zostaną odrzucone.
7. Kryterium wyboru ofert (dla każdego pakietu oddzielnie) – najkorzystniejsza
cena w zł za m3, jednak nie niższa od ceny wywoławczej.
III. Finalizacja sprzedaży
1. Wpłynięcie jednej oferty wystarczy do odbycia postępowania ofertowego.
2. Z chwilą ogłoszenia wyników postępowania następuje rezerwacja przedmiotu
postępowania na rzecz nabywcy, którego oferta została wybrana.
3. Wpłata 50% wartości szacunkowej drewna wymagana jest do uregulowania w
terminie do dnia 27 kwietnia 2007 roku
4. Wycinka i manipulacja drewna powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 maja 2007 roku.
5. Określenie ostatecznej ilości pozyskanego drewna nastąpi po manipulacji i odbiorze
drewna przez Leśniczego LN. Specyfikację manipulacyjną sporządzi przedstawiciel
ZEW Niedzica S.A. i będzie ona podstawą do wyliczenia wartości pozyskanego
drewna.
6. Nabywca po uregulowaniu ostatecznej należności na rzecz Niedzica S.A. będzie mógł
dokonać wywozu drewna.
IV. Wynik postępowania ofertowego zostanie ogłoszony dnia 18 kwietnia 2007 roku do
godz. 1000 na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZEW Niedzica S.A. ze skutkiem doręczenia.

