
Janowice Wielkie 12.06.2017 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 01/DR/2017 

 

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE OGŁASZA USTNY PRZETARG 

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA DŁUŻYCOWEGO 

 

 

I.      Nazwa i siedziba jednostki: 

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

 

II. Przedmiot przetargu: 

Przedmiotem sprzedaży jest drewno dłużycowe,  gatunku świerk o łącznej objętości 

szacunkowej 28,15m3 (ilość wg świadectwa legalizacji pozyskania). Drewno w formie 

okrzesanej jest złożone na terenie gminnym w miejscu dogodnym do załadunku. Szczegółowe 

informacje tj. wymiary, masa itp. znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminu Janowice Wielkie pokój nr 6 lub 

telefonicznie pod nr tel. 75 75 15 124 wew. 117. 

 

III.  Miejsce i termin przetargu: 

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Janowicach Wielkich, ul Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, pokój nr 15. 

 

IV. Uczestnicy przetargu ustnego:  

1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej. 

2. Oświadczenie woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo. 

 

V. Przygotowanie do przetargu ustnego: 

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu. 

2. Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji 

przetargowej: 

a. Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu), że uczestnik 

zapoznał się z regulaminem postępowania oraz z projektem umowy i nie ma do nich 

zastrzeżeń, 

b. Potwierdzenie wpłaty wadium 



3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów określonych  w punkcie V.2 

oraz wpłacenie wadium w terminie podanym w ogłoszeniu.  

Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości 700,00 zł na 

konto bankowe Gminy Janowice Wielkie (nr rachunku 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360) 

do dnia 26 czerwca 2017 r. 

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w określonym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym Gminy Janowice Wielkie. Wadium zwraca się w terminie trzech dni 

po zakończeniu (rozstrzygnięciu ) przetargu na wcześniej podane konto bankowe , z 

zastrzeżeniem,  że wadium wniesione przez uczestnika,  który licytację wygrał zostanie 

zaliczone na poczet wylicytowanej kwoty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy 

wygrywający przetarg, uchyli się zawarcia umowy sprzedaży. 

 

VI. Cena i postąpienie: 

1. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została ustalona na 14 000,00zł brutto. 

2. Minimalne postąpienie przedmiotu sprzedaży zostało ustalone na 100,00 zł brutto. 

 

VII. Przebieg przetargu:  

1. Przetarg odbywa się ustnie, do przetargu może przystąpić każdy, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych; 

2. Wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu drewna; 

3. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę licytowanego przedmiotu; 

 

VIII. Załączniki do ogłoszenia o przetargu: 

1. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 

ustnego na sprzedaż drewna stanowiącego własność gminy Janowice Wielkie. 

2. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem postępowania oraz z projektem 

umowy i nie ma do nich zastrzeżeń. 

3. Projekt umowy. 

4. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży. 

 


