ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU

Radom, dnia 03.10.2019
DA.233.06.2019.jP
OGŁOSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO W TRAKCIE CIĘĆ
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ZUK NA TERENACH NALEŻĄCYCH
DO GMINY MIASTA RADOM

Opis przedmiotu sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w trakcie cięć prowadzonych przez
ZUK na terenach należących do Gminy Miasta Radom o następujących danych:
1) drewno opałowe iglaste S4 w ilości 9,45 m3 cena minimalna /wywoławcza 70,00 zł
netto, 75,60 zł brutto za Im 3
2) drewno opałowe liściaste miękkie S4 w ilości 345,25 m3 - cena
minimalna/wywoławcza 56,00 zł netto, 60,48 zł brutto za Im 3 - surowiec jest ułożony w
stosie a jego głównymi gatunkami są; topola, wierzba, klon.
3) drewno opałowe liściaste twarde S4 w ilości 57,13 m 3 - cena minimalna/wywoławcza
96,60
zł
netto
104,33
brutto
za
Im 3
surowiec
jest
ułożony
w stosie a jego głównymi gatunkami są ; grab, jesion, robinia, akacja, wiąz.
2. Sprzedający dokona sprzedaży całości drewna opałowego, bez dzielenia na metry.
Warunki sprzedaży:
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach
bez żadnych ograniczeń.
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2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•
Złożenie oferty w zamkniętej kopercie do dnia 10.10.2019 r. do godz.
10.00 w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15
w sekretariacie pokój nr 13 (I piętro), w godzinach pracy zakładu zaadresowanej
na
adres:
Zakład
Usług
Komunalnych
w
Radomiu
ul. Sucha 15, 26-600 Radom z napisem:
"Oferta
na
zakup
drewna
opałowego"
Nie otwierać przed datą 10.10.2019 godz. 10.15".
•
Wymagane wadium w wysokości:
- 500 zł (pięćset złotych).
•
Wadium
należy
wpłacić
przelewem
na
konto
nr 45 1240 3259 1111 0010 2176 3899 do dnia 10.10.2019 r. do godz.10.00. z
dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup drewna -. Potwierdzeniem wpłaty
wadium będzie dowód wpłaty, który należy dołączyć do oferty.
•
Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.
•
Zapoznanie się ze wzorem umowy.
Pozostałe warunki:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie ZUK, ul. Sucha 15 w dniu 10.10.2019
o godz. 10.15 w pok. nr 2.
2. Cena ofertowa dotyczy 1 m3 drewna, jest to cena netto bez VAT.
3. Uczestnicy nie mogą podać ceny niższej niż określona cena wywoławcza.
Oferenci składają swoją ofertę na piśmie z użyciem formularza stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferta zawiera dane oferenta, oraz informację na temat ceny, po jakiej chciałby
dokonać zakupu.
5. Każdy uczestnik składa tylko 1 ofertę.
6. Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena drewna.
7. Brak jest możliwości zmiany złożonej oferty.
8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta, który nie wniósł wadium.
b) nie zawiera danych, załączonego dowodu wpłaty wadium jest nieczytelna
bądź budzi wątpliwość a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę. 0 odrzuceniu oferty komisja przetargowa
zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
9. W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej
zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy
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zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po
ogłoszeniu przez komisję wyników przetargu.
10.Po rozstrzygnięciu oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest bez zbędnej
zwłoki do podpisania umowy z ZUK na zakup drewna będącego przedmiotem
przetargu
11.Wadium złożone przez kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub
zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty
na podany numer rachunku z którego zostało wpłacone wadium.
12.Uchylenie od podpisania umowy skutkować będzie przepadkiem wadium
wpłaconego przez oferenta.
13.Kupujący we własnym zakresie i na swój koszt dokona odbioru drewna złożonego
na bazie ZUK w Radomiu przy ul. Sucha 15.
14.Kupujący we własnym zakresie i na swój koszt dokona załadunku drewna na
środek transportu kupującego.
15.Kupujący dokona odbioru zadeklarowanej ilości zakupionego drewna
w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
16.Pomiar drewna odbywał się będzie na środku transportu kupującego,
a dokonywać go będą uprawnieni przedstawiciele sprzedającego
i kupującego. Wynik pomiaru będzie zamieszczony w protokole odbioru drewna.
17.Sprzedawca wystawi fakturę na podstawie protokołu a odbiorca dokona zapłaty
za odebrane drewno w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury na
wskazane konto przez sprzedawcę.
18.Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
19.Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych
w Radomiu przy ul. Suchej 15 w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.: 48 389 26 30 Kierownik Działu
Zielni i Konserwacji)
20.Dokumentację przetargową (formularz ofertowy, wzór umowy) można pobrać
również w siedzibie sprzedającego w Zakładzie Usług Komunalnych
w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom, I piętro, pokój 13 oraz na stronie
internetowej sprzedającego www.bip.zuk.radom.pl.
Klauzule informacyjne wynikające z art. 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO)
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem
dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO") informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu, ul: Sucha 15, 26-600 Radom
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.kontakfrszuk.radom.pl
Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.l a) i b) RODO tj. wyrażenie
dobrowolnej zgody i prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie jeśli
przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ,a nadto przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych
Zgodnie z art.15 ust.l przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
Z naszej strony jako administrator pragniemy zapewnić ,iż dołożymy wszelkich starań
i środków aby
Pani/Pana dane osobowe były u nas bezpieczne
i przetwarzane zgodnie z literą prawa.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Zatwierdził
Dyrektor
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
(-) Robert Rutkowski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 389 26 30; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17

