
Bojszowy 23.09.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA 

 

Wójt Gminy Bojszowy informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 120/54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Bojszowy, posiada do sprzedaży: 

 drewno opałowe S4  Lipa drobnolistna        12,74 m3  cena minimalna     736,37 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Robinia akacjowa         2,90 m3  cena minimalna     266,22 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Robinia akacjowa         2,35 m3  cena minimalna     135,83 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Topola    0,62 m3  cena minimalna     35,84 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Brzoza brodawkowata 1,22 m3  cena minimalna     112,00 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Lipa drobnolistna          4,37 m3  cena minimalna     252,59 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Brzoza brodawkowata 5,27 m3  cena minimalna     483,79 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Modrzew europejski     1,90 m3  cena minimalna     116,28 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Wierzba biała               3,29 m3  cena minimalna     190,16 zł (netto); 

 drewno opałowe S4  Wierzba biała               8,90 m3  cena minimalna     514,42 zł (netto); 

 

 

Minimalna cena za całość drewna wynosi – 2 843,50 zł (netto). 

Dopuszcza się możliwość zakupu częściowego drewna według ilości i ceny podanej jw. 

Zainteresowani zakupem drewna winni składać oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. 

Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy. Termin składania ofert do dnia 07.10.2016 r.  godzina 10:45.  

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drewna”. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2016 r. o godzinie 11:00. 

Kryterium wyboru – najwyższa cena (w przypadku tej samej ceny ofertowej o wyborze decyduje kolejność 

złożenia ofert). 

Oferta pisemna powinna zawierać: 

- Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta oraz nr NIP. 

- Cenę netto i brutto za całość drewna. 

-  Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. 

- Deklarację o odbiorze drewna w terminie do 7 dni od dnia zakupu. 

Transport drewna we własnym zakresie z miejsca składowania. Informacja u sprzedającego. 

Odbiór drewna w terminie do 7 dni od dnia zakupu oraz po okazaniu dowodu wpłaty. 

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży drewna można uzyskać pod numerem telefonu  

32 2189366 wew. 113 w godzinach od 7:30 do 17:00 w poniedziałek, od 7:30 do 15:30 od wtorku do 

czwartku oraz od 7:30 do 14:00 w piątek. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 


