BZP.2613.4.2020

Burmistrz Nysy
ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.

1. Przedmiot sprzedaży stanowi drewno opałowe w ilości: 75,46 m3.
2. Cena wywoławcza wynosi: 3.773,00 zł /brutto/.
3. Drewno można oglądać w miejscu składowania na terenie Nyskiej Energetyki Cieplnej w Nysie przy
ul. Jagiellońskiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Rozwoju Wsi
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie. Każdy oferent może na miejscu dokonać własnych
pomiarów oraz zapoznać się z jakością drewna.
4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie
później niż do dnia 5 lutego 2020 r.
5. Oferty, na załączonym formularzu ofertowym, należy składać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul.
Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 7 lutego 2020 r. do godziny 12:00.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy
opisać następująco: „Oferta przetargowa na zakup drewna. Nie otwierać do dnia 7 lutego 2020 r. przed

godziną 12:15”.

2) Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 12:15
w pokoju 226.
3) Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
b) dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
6. Uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do
wywiezienia drewna z terenu Nyskiej Energetyki Cieplnej w terminie 14 dni od daty sprzedaży.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub
części bez podania przyczyny, w każdej chwili i każdym czasie.
Z tytułu odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia, nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Sprzedawcy. O wynikach postępowania Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15 - osoba do kontaktu
Pan Łukasz Lewicki pok. 26, tel. 77 40 80 548, email: l.lewicki@www.nysa.pl
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