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Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Starym Brześciu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, 

pozyskanego w wyniku wycinki oraz pielęgnacji drzew rosnących na terenie ZESP0ŁU 

SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym 

Brześciu 

  
 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 20m3. 
 

l.p. Gatunek drewna Ilość drewna Cena drewna Pochodzenie drewna uwagi 

  (m3) zł   
      

1. brzoza 2,00 160,00 wycinka  

2. klon 16,00 1280,00 wycinka  

3. akacja 2,00 160,00 wycinka  
 

 

Warunki przetargu: 
 

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego 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 27.11.2018r. 

do godz. 10:00 pisemnej oferty.  
4. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

OFERTA – Sprzedaż drewna należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu  

lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  
5. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę.  
2) oferowaną cenę kupna drewna,  
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wniósł 

zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu, 
 

6. Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w miejscu 

jego składowania (teren Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi 

Dziubińskiej w Starym Brześciu), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  

pod numerem (54) 252-12-25 
 
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.11.2018r. o godz. 10:15 w sekretariacie 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Starym 

Brześciu. Wskazana jest obecność oferentów w czasie otwierania ofert. 



8. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena. Postępowanie przetargowe 

wygrywa oferent, który zaoferuje cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.  

W przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci złożą dodatkowe oferty  

z podaniem nowej ceny. Dodatkowe oferty mogą być złożone ustnie. Wybrana 

zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę. 
 

9. O wyborze ofert oferent zostanie poinformowany ustnie lub pisemnie, w terminie  

3 dni od dnia otwarcia ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrektor Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

powiadamia oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy kupna – sprzedaży 

drewna. 
 

10. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej  

w Starym Brześciu, zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 
 
11. 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  

na wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu rachunek bankowy. 
 

12. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie 7 dni po uregulowaniu 

należności na wskazany rachunek bankowy. 
 

13. Informacji o przetargu udziela Sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu tel. (54) 252-12-25 

od poniedziałku do piątku od 8:00 - 15:00 z wyjątkiem sobót i niedziel i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
 

14. Niniejsze ogłoszenie wraz ze wzorem umowy kupna - sprzedaży dostępne jest  

na stronie internetowej:  https://www.e-bip.org.pl/zsckr/ 
 
 

 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

mgr inż. Kazimierz Rojewski 
 
 

Stary Brześć, dnia 20.11.2018r. 



WZÓR 
 

Umowa kupna – sprzedaży 
 
 W dniu ………………….…. 2018 r. w Starym Brześciu pomiędzy: 
 
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej  

w Starym Brześciu, w imieniu i na rzecz której działa Dyrektor – Kazimierz Rojewski, 

zwanym dalej „Sprzedającym”, a 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 zwanym dalej „Kupującym” 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Sprzedający  sprzedaje,  a  Kupujący  kupuje  drewno  opałowe  w  ilości 20 m3,  nabyte przez 

Kupującego w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego  

na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia oraz pielęgnacji drzew rosnących na 

terenie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, przeprowadzonego w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu w dniu 

.……………… ……… r.,  

za łączną cenę …….….……..….... zł (słownie: 

…………………..………..........….………zł.), 
 

§ 2 
 

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan zakupionego drewna i nie wnosi z tego tytułu 

żadnych uwag ani roszczeń. 
 

§ 3 
 

1. Zapłata za drewno opałowe, w wysokości określonej w § 1, nastąpi przelewem  

na konto Sprzedającego Nr 38 1010 1078 0052 4922 3100 0000 w terminie 7 dni  

od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
 
2. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto,  

o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 4 
 
1. Zakupione drewno zostanie wydane Kupującemu w terminie 7 dni  

od daty wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego. 
 

2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru drewna z miejsca składowania, w tym 

jego załadunku i transportu, we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
3. Odbiór drewna, o którym mowa w § 1, odbędzie się w obecności pracownika Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu. 



 
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku  

z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 5 
 

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności drewna, do czasu wpływu środków pieniężnych 

na konto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
 

§ 6 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy następować będą w formie aneksów, sporządzonych na 

piśmie, za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 8 
 
Ewentualne spory wynikłe w trakcje realizacji niniejszej umowy, których strony nie 

rozstrzygną polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy terytorialnie siedzibie 

Sprzedającego. 
 

§ 9 
 

Umowę sporządzono w trzech /3/ jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa /2/ 

egzemplarze otrzymuje Sprzedający, a jeden /1/ egzemplarz otrzymuje Kupujący. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupujący:  Sprzedający: 

 

 

 

 

  

 


