
Regulamin

pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna planowanego do pozyskania z wycinki 

75 szt. drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego.

                    § 1

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna planowanego do 

pozyskania  z  wycinki  75  szt.  drzew rosnących  w pasach  dróg  powiatowych  na  terenie 

Powiatu Kaliskiego, zwanego dalej „przetargiem”.

2. Przetarg  ma  charakter  publiczny  i  prowadzony  jest  w  formie  przetargu  pisemnego 

nieograniczonego ( zbieranie ofert).

                    § 2

1  Przetarg  prowadzi  komisja  3  osobowa  składająca  się  z  przewodniczącego  oraz  dwóch 

członków.

2.  Skład komisji ustala Starosta Kaliski.

        § 3

Osoby wykonujące czynności w przetargu podlegają wyłączeniu jeżeli:

  1)   pozostają  w związku małżeńskim,  w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w  

        linii    prostej, przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego następcą prawnym

          lub członkami organów zarządzającymi lub organów nadzorczych oferentów;

  2)  przed  upływem  3  lat  od  dnia  wszczęcia  postępowania  przetargowego  pozostawały  

        w  stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających

         lub organów nadzorczych oferentów;

  3) pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

        uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

§ 4

Cena wywoławcza wynosi 7 946,40. zł.



§ 5

Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności:

1)  siedzibę, adres Powiatu Kaliskiego,

2) miejsce przetargu,

3) przedmiot przetargu,

4) cenę wywoławczą,

5) miejsce i termin uzyskania informacji o przedmiocie i regulaminie przetargu,

6) miejsce i termin składania ofert,

7) termin wycinki i uporządkowania terenu po wycince,

8) dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć oferenci.

§ 6

       1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Jeżeli  nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

  że  zostały złożone  oferty o  takiej  samej  cenie,  oferenci,  którzy złożyli  te  oferty zostaną

   wezwani do złożenia  ofert dodatkowych. 

     

§ 7

       Obwieszczenie o przetargu zamieszczone zostanie jednorazowo na stronie internetowej

       Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 

       Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

§ 8

1.Oferta  powinna zawierać:

1) nazwę i adres oferenta,

2) oferowaną cenę kupna drewna,

3)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 

ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu do 

rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)  zobowiązanie   do posiadania  na  czas  wykonywania umowy ubezpieczenie  robót  

   z  tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,



 oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością

   gospodarczą.

2.  Dokumenty  należy  przedstawić  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  

     za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej zapisanej stronie).

§ 9

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany:

1)  do  zawarcia  umowy  kupna  –  sprzedaży  na  warunkach  określonych  w  projekcie 

umowy stanowiącym załącznik do regulaminu.

2)  zapłacenia ceny za drewno w terminie 15 dni od zawarcia umowy na wskazane konto 

bankowe. 

§ 10

1.  Komisja  przetargowa  dokonuje  otwarcia  ofert,  ustala   które  z  nich  uznaje  za  ważne  i 

dokonuje  wyboru  oferty.  Z  powyższych  czynności  komisja  sporządza  protokół,  który 

podpisują wszyscy członkowie komisji.

2.  Komisja zawiadamia w terminie 7 dni od dokonania  wyboru oferty pisemnie wszystkich 

oferentów o wynikach przetargu.

§ 11

1. Komisja dokonuje wyboru oferty, z ceną wyższą niż cena wywoławcza przy zachowaniu 

wszystkich określonych w niniejszym regulaminie warunków.

2. Komisja nie może wybrać oferty, z ceną niższą niż cena wywoławcza.

§ 12

      Przetarg może zostać unieważniony bez wybrania którejkolwiek z ofert.


