Nadleśnictwo Świeradów
Świeradów-Zdrój, dnia 05.11.2021
Zn.spr.: SA.234.3.2021

OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Świeradów ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony
na sprzedaż składników majątku Nadleśnictwa Świeradów
w oparciu o dyspozycję następujących aktów prawnych:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r., w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. z 1994 nr 134, poz. 692)
 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu z dnia 2 października 2018 r., w sprawie zagospodarowania
zbędnych środków trwałych.
1. Nazwa i siedziba ,,Sprzedawcy”:
Nadleśnictwo Świeradów
z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, przy ul. 11 Listopada 1
NIP 616-000-44-70
REGON 931024110
2. Przedmiot sprzedaży:
1)
2)
3)
4)

Tunel foliowy nr XIII – nr inw. 291/1382
Tunel foliowy nr XIV– nr inw. 291/1383
Tunel foliowy nr XV – nr inw. 291/1381
Tunel foliowy nr XVI – nr inw. 291/1380

Tunele foliowe XIII – XVI - elementy stalowe w wyniku długoletniej eksploatacji
zdeformowane i pordzewiałe. Tunele osadzone na betonowym fundamencie. Poszycie
foliowe nie nadaje się do użytku. Stopień zużycia konstrukcji 75%. Tunele po zakupie
należy zdemontować.
5) Mieszalnik podłoża DEN-MIX – nr inw. 599/1707
Mieszalnik do różnych rodzajów torfu i innych składników, gwarantujący uzyskanie
jednorodnej struktury podłoża.
Wyprodukowany w 2004r.
Sprawny technicznie.
Sprawę prowadzi : Joanna Kuczerawy ,

885 155 577

joanna.kuczerawy@wroclaw.lasy.gov.pl
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6) Łuparka mech. do drewna – nr inw. 599/797
Rok produkcji – 1985
7) Siewnik do nasion drobnych – nr inw. 590/913
Rok produkcji – 1989
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć zbywany środek trwały:
Po uzgodnieniu telefonicznym ze specjalistą ds. administracyjno
budowlanych: Dariuszem Wieliczkiewiczem - tel. 609 881 689
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00)

-

4. Wysokość ceny wywoławczej/wadium:
Nazwa składnika majątku
przeznaczonego do sprzedaży

Tunel foliowy nr XIII
Tunel foliowy nr XIV
Tunel foliowy nr XV
Tunel foliowy nr XVI
Mieszalnik podłoża DEN-MIX
Łuparka mech. do drewna
Siewnik do nasion drobnych

Nr
inwentarzowy
składnika
majątku
przeznaczonego
do sprzedaży
291/1382
291/1383
291/1381
291/1380
599/1707
599/797
590/913

Cena
Wysokość
wywoławcza wadium
(zł)
(zł)

1108,50
1108,50
1108,50
1108,50
7000,00
200,00
400,00

100,00
100,00
100,00
100,00
700,00
20,00
40,00

5. Wadium należy wpłacić przelewem na konto:
PKO BP 26 1020 2137 0000 9002 0136 9081
6. Tytuł przelewu przy dokonywaniu wpłaty wadium:
Dokonując przelewu należy wpisać nr inwentarzowy składnika majątku
przeznaczonego do sprzedaży.
7. Do oferty należy dołączyć kserokopię wpłaty wadium.
8. Wadium musi zostać wniesione przed terminem otwarcia ofert.
9. Miejsce składania ofert:
Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11 Listopada 1 59-850 Świeradów (sekretariat –
parter).
10. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 22 listopada 2021r. do godz. 9:00
11. Tryb składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
b) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z następującym opisem:
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Dane Oferenta
Imię i nazwisko/Nazwa firmy
Adres
Nadleśnictwo Świeradów
Ul. 11 Listopada 1
59-850 Świeradów - Zdrój
,,Oferta na przetarg pisemny ofertowy nieograniczony – dot. składnika
majątku – nr inw. ……………………………..”
Nie otwierać do 22.11.2021r. do godz. 09:30

Skutki niewłaściwego oznaczenia/opakowania koperty ponosi Oferent.







c) Oferta powinna zawierać:
nazwa/nazwisko i imię oferenta i adres oferenta
oferowaną cenę zł brutto za przedmiot przetargu
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem
sprzedaży oraz przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń
dowód wniesienia wadium
wskazane konto bankowe na które ma nastąpić zwrot wadium
kontakt telefoniczny/mailowy
d) Oferent może złożyć ofertę na każdy składnik majątku przeznaczony do
sprzedaży.
e) Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
f) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
g) Okres ważności oferty – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
h) Nadleśnictwo Świeradów zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów
którzy złożyli najwyższe oferty z tą samą ceną nabycia do złożenia ofert
uzupełniających

12. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu
22 listopada 2021 r. o godz. 09:30
13. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie
Świeradów,
Dział Administracji lub pod nr tel.:
a) w sprawach formalno – prawnych: 885 155 577
b) w sprawach merytorycznych: 609 881 689
14. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę.
15. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
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16. Sprzedający dokonuje porównania ofert na każdy ze składników majątku
oddzielnie.
17. O wyniku przetargu sprzedawca niezwłocznie zawiadomi oferentów na piśmie
oraz zamieści te informację na stronie internetowej sprzedawcy.
18. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego
oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
19. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty będzie oznaczało obowiązek zapłaty
ceny zakupu oraz - po jej zapłaceniu - zawarcia umowy.
20. Kupujący, który wygrał przetarg, obowiązany jest zapłacić w terminie 2 dni po
zamknięciu przetargu przelewem na konto Sprzedającego w PKO BP 26 1020
2137 0000 9002 0136 9081 zaoferowaną cenę pomniejszoną o wpłacone
wadium.
21. W przypadku nie wniesienia zaoferowanej kwoty nabycia przez Kupującego,
który zaoferował najwyższą cenę, wadium stanowiące zabezpieczenie ulega
przepadkowi.
22. Sprzedający w ciągu 3 dni od otrzymania wpłaty sporządzi umowę, wystawi
fakturę oraz wyda przedmiot sprzedaży Kupującemu. Umowę sprzedaży uznaje
się za zawartą w dniu jej podpisania, po uiszczeniu całości ceny sprzedaży.
23. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 .
24. Po dokonaniu zapłaty Kupujący zobowiązany jest do odbioru składnika
majątkowego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i podpisanej umowy
sprzedaży, nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.
25. Zakupiony składnik majątkowy nie podlega zwrotowi i nie jest objęty gwarancją
ani rękojmią za wady.
26. Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny
27. Upublicznienie ogłoszenia : 05.11.2021 r.:
a) Tablica ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego
b) Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów - Zdrój
c) Strona internetowa Sprzedającego:
https://swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/zamowienia-wylaczone-z-pzp
28. Klauzula RODO
a) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”)
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest:
Nadleśnictwo Świeradów
adres siedziby: ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój,
tel. 757816333
adres e-mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail:
iod@comp-net.pl
b) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w sposób
i w celu
związanym z przetargiem na sprzedaż składników majątku
Nadleśnictwa Świeradów (zn. spr. SA.234.3.2021)
Nadleśnictwo Świeradów ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP: 616-000-44-70
tel.: +48 75 78 16 333 fax: +48 75 78 16 633, e-mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Świeradów
c) Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz praw z tym związanych,
znajdziesz na stronie internetowej swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl lub
w siedzibie Nadleśnictwa.

Lubomir Leszczyński
Nadleśniczy

Załączniki
1.
2.
3.

Wzór formularza oferty
Wzór umowy
Zdjęcia składników majątku przeznaczonych do sprzedaży
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