
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna  
 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (1) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, 

pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie  

w roku 2012.  

 

Przedmiot przetargu: 

 

Część I 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna użytkowego (topola), tj. 26 kłód w ilości 25,15 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna użytkowego (topola) - 255,50 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna użytkowego (topola – część I) - 6.425,83 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. 
 

Lp. gatunek 
drzewa 

ilość drewna (m
3
) pochodzenie drewna  uwagi 

1. topola 0,65 (dł. 6 m x śr. 37 cm) wycinka nr kłody: 0910  

2. topola 1,04 (dł. 6 m x śr. 47 cm) wycinka nr kłody: 0911 

3. topola 1,04 (dł. 6 m x śr. 47 cm) wycinka nr kłody: 0912 

4. topola 0,87 (dł. 6 m x śr. 43 cm) wycinka nr kłody: 0913 

5. topola 0,58 (dł. 6 m x śr. 35 cm) wycinka nr kłody: 0914 

6. topola 0,58 (dł. 6 m x śr. 35 cm) wycinka nr kłody: 0915 

7. topola 0,72 (dł. 6 m x śr. 39 cm) wycinka nr kłody: 0916 

8. topola 1,75 (dł. 6 m x śr. 61 cm) wycinka nr kłody: 0917 

9. topola 1,09 (dł. 6 m x śr. 48 cm) wycinka nr kłody: 0918 

10. topola 0,61 (dł. 6 m x śr. 36 cm) wycinka nr kłody: 0919 

11. topola 1,00 (dł. 6 m x śr. 46 cm) wycinka nr kłody: 0920 

12. topola 0,68 (dł. 6 m x śr. 38 cm) wycinka nr kłody: 0921 

13. topola 0,68 (dł. 6 m x śr. 38 cm) wycinka nr kłody: 0922 

14. topola 0,72 (dł. 6 m x śr. 39 cm) wycinka nr kłody: 0923 

15. topola 1,27 (dł. 6 m x śr. 52 cm) wycinka nr kłody: 0924 

16. topola 0,65 (dł. 6 m x śr. 37 cm) wycinka nr kłody: 0925 

17. topola 0,91 (dł. 6 m x śr. 44 cm) wycinka nr kłody: 0926 

18. topola 0,29 (dł. 6 m x śr. 25 cm) wycinka nr kłody: 0927 

19. topola 1,32 (dł. 6 m x śr. 53 cm) wycinka nr kłody: 0928 

20. topola 1,75 (dł. 6 m x śr. 61 cm) wycinka nr kłody: 0929 

21. topola 1,53 (dł. 6 m x śr. 57 cm) wycinka nr kłody: 0930 

22. topola 1,75 (dł. 6 m x śr. 61 cm) wycinka nr kłody: 0931 

23. topola 0,72 (dł. 6 m x śr. 39 cm) wycinka nr kłody: 0932 

24. topola 0,95 (dł. 6 m x śr. 45 cm) wycinka nr kłody: 0933 

25. topola 1,00 (dł. 6 m x śr. 46 cm) wycinka nr kłody: 0934 

26. topola 1,00 (dł. 6 m x śr. 46 cm) wycinka nr kłody: 0935 

 RAZEM: 25,15 m
3
 

 

 

 

Część II 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (olcha) w ilości 18,72 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (olcha) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (olcha – część II) - 2.021,76 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

Część III 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (topola) w ilości 6,83 m
3
.
 
 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (topola) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (topola – część III) - 737,64 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. olcha 18,72 

(dł. 6 m x szer. 4 m x 
wys.1,2 m x 0,65) 

2.021,76  wycinka nr stosu: 0936 



 

 

Część IV 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (topola) w ilości 7,80 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (topola) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (topola – część IV) - 842,40 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Część V 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (olcha) w ilości 3,12 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (olcha) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (olcha – część V) - 336,96 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Część VI 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (olcha) w ilości 1,30 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (olcha) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (olcha – część VI) - 140,40 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Część VII 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (olcha) w ilości 9,36 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (olcha) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (olcha – część VII) - 1,010,88 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Część VIII 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (olcha, lipa) w ilości 2,29 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (olcha, lipa) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (olcha, lipa – część VIII) - 247,32 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. topola 6,83 

(dł. 3,5 m x szer. 2 m x wys. 
1,5 m x 0,65) 

737,64  wycinka (basen  
ul. Powstańców 
Śląskich, Zawadzkie) 

nr stosu: 0937 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. topola 7,80 

(dł. 4 m x szer. 2 m x wys. 
1,5 m x 0,65) 

842,40  wycinka (basen  
ul. Powstańców 
Śląskich, Zawadzkie) 

nr stosu: 0938 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. olcha 3,12 

(dł. 1 m x szer. 4 m x wys. 
1,2 m x 0,65) 

336,96  wycinka (staw 
Hutniczy, Zawadzkie) 

nr stosu: 0939 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. olcha 1,30 

(dł. 1 m x szer. 2 m x wys.  
1 m x 0,65) 

140,40  wycinka (staw 
Hutniczy, Zawadzkie) 

nr stosu: 0940 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. olcha 9,36 

(dł. 6 m x szer. 2 m x wys. 
1,2 m x 0,65) 

1.010,88  

 
wycinka (staw 
Hutniczy, Zawadzkie) 

nr stosu: 0941 



 

 

Część IX 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (lipa) w ilości 2,60 m
3
.
 
 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (lipa) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (lipa – część IX) - 280,80 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Część X 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (wierzba) w ilości 1,95 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (wierzba) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (wierzba – część X) - 210,60 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

Część XI 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego (olcha) w ilości 2,34 m
3 
. 

Cena 1m
3 
drewna opałowego (olcha) - 108,00 zł netto. 

Cena wywoławcza drewna opałowego (olcha – część XI) - 252,72 zł netto. 

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. olcha 0,58 

(dł. 3,5 m x śr. 46 cm) 

62,64  wycinka (staw 
Hutniczy, Zawadzkie) 

nr kłody: 0942 

2. lipa 1,71 

(dł. 5 m x śr. 66 cm) 

184,68  wycinka  
(ul. Księdza Wajdy, 
Zawadzkie) 

nr kłody: 0943 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. lipa 2,60 
(dł. 4 m x szer. 1 m x wys.  
1 m x 0,65) 

280,80  wycinka  
(ul. Księdza Wajdy,  
Zawadzkie) 

nr stosu: 0944 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. wierzba 1,95 

(dł. 2 m x szer. 1,5 x wys.  
1 m x 0,65) 

210,60  wycinka  
(ul. Świerklańska 
Zawadzkie) 

nr stosu: 0945 

Lp. gatunek drzewa ilość drewna (m
3
) wartość drewna  

(zł netto) 
pochodzenie 
drewna  

uwagi 

1. olcha 2,34 
(dł. 6 m x szer. 1,0 x wys. 
0,6 m x 0,65) 

252,72  wycinka  
(OSP Kielcza) 

nr stosu: 0946 



Warunki przetargu: 
 

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie  przetargu ofertowego nieograniczonego. 
 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną. 
 

3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 15 lutego 2013 r. do godz. 10
00  

pisemnej 

oferty.  
 

4. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA - sprzedaż drewna”, należy 

składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 (pok. 202) lub  

za pośrednictwem Poczty Polskiej.  
 

5.  Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, 
b) numer części przetargu, której oferta dotyczy, 
c) oferowaną cenę netto kupna drewna, 
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń  

do sposobu przeprowadzenia przetargu, 

e) podpis oferenta. 
 

6. Przedmiot przetargu został podzielony na części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na jedną 

lub więcej wybranych części bądź też na wszystkie części. 
 

7. Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godz. 8
00

 - 14
00

 w miejscu jego składowania, 

zabezpieczonym przez Gminę Zawadzkie - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod 

numerem  tel. 77 46 23 146 lub 77 46 23 145.  
 

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. o godz. 10
15

 w sali narad (I piętro, pok. 201)  

w Urzędzie Miejskim przy ulicy Dębowej 13 w Zawadzkiem. Wskazana jest obecność oferentów w czasie 

otwierania ofert. 
 

9. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena. Postępowanie przetargowe wygra oferent, który zaoferuje 

najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert równoważnych 

oferenci złożą dodatkowe oferty z podaniem nowej ceny. Oferty mogą być złożone ustnie. Wybrana 

zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.  
 

10. O wyborze ofert oferent zostanie poinformowany ustnie lub pisemnie, w terminie 3 dni od dnia otwarcia 

ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz Zawadzkiego powiadamia oferenta o terminie  

i miejscu podpisania umowy kupna - sprzedaży drewna.  
 

11. Burmistrz Zawadzkiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 
 

12. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt, 

2) uiszczenia opłaty za drewno w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany  

w niej rachunek bankowy.  
 

13. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie siedmiu /7/ dni po uregulowaniu należności na 

wskazany przez Gminę Zawadzkie rachunek bankowy. 
 

14. Informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - pokój 303, tel. 77/46 23 146 lub 77/46 23 145 - w poniedziałki  

od 8
00

 do 17
00

, od wtorku do czwartku od 7
00

 do 15
00

, w piątki od 7
00

 do 14
00

, z wyjątkiem sobót, niedziel  

i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

15. Niniejsze ogłoszenie wraz z wzorem umowy kupna – sprzedaży drewna dostępne jest na stronie 

internetowej: www.zawadzkie.pl oraz www.bip.zawadzkie.pl 

 

Zawadzkie, 2013.01.23 

 

 

 


