WÓJT GMINY

CHORKÓWKA
WIŚ,6131.13,lOIS

Chorkówka. 04.02.2019 r.

Wójt Gminy Chorkówka
oglasza 1 przetarg uslny na sprzedaż drewna opalowego
zlożonego na dzialce nr ewid. 742/3 polożonej w SuIistrowej
Przedmiot sprzedaży:
Drewno opałowe w metrówkach:
l. stosy oznaczone od nr I do nr 8, każdy w ilości V= 3 m p,
gatunku jesion wyniosły, sortyment S4,
cena wywoławcza za l mp drewna wynosi - 100,00 zl brntto
2. stos oznaczony nr 9, w ilości V= 3 mp,
gatunku jesion wyniosły, sortyment S4, drewno gorszych parametrów
cena wywoławcza za I mp drewna wynosi - 80,00 zl brutto
3. stosy oznaczone od nr lO, 13, 15 i 16, każdy w ilości V= 3 mp,

gatunku lipa, sortyment S4, drewno gorszych parametrów
cena wywoławcza za Imp drewna wynosi - 50,00 zl brutto
4. stosy oznaczone od nr II, 12 i 14, każdy w ilości V= 3 mp,

gatunku lipa, sortyment S4,
cena wywoławcza za l mp drewna wynosi - 65,00 zl brutto
5. stosy oznaczone od nr 17-19, każdy w ilości V=3mp,
gatunku wiąz, sortyment S4, drewno z części odziomkowej pnia
cena wywoławcza za Imp drewna wynosi - 70,00 zl brutto
6. stos oznaczony nr 20, w ilości V= 4,5 mp,
stos oznaczony nr 21, w ilości V= 3,5 mp,
drewno mieszane,
gatunków:
klon, jesion, sortyment
S4, drewno
gorszych parametrów,
obniżona
wartość z uwagt na długi okres
leżakowania na gruncie
cena wywoławcza za lmp drewna wynosi - 50,00 zl brutto

--------------------------------------------------------------------------------------------_.
I. I.wszy ustny przetarg na sprzedaż ww,

drewna odłx;dzie się na dzialce

nr

742/3

(obok Domu Strażaka)
polożonej w SuIistrowej
dnia II lulego 2019 r.
(poniedzialek) o godz. 10.00. Drewno sprzedawane będzie osobno dla każdej
wyżej \\'yodrębnioncj

partii opis~mcj od nr I do 21.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający ich tożsamoŚĆ.
3. Oferenci przed przystąpieniem do przetargu mogą dokonać oględzin przedmiotu przetargu na

ww, działce w Sulistrowej.
4. Ustala się kolejnosć sprzedaży drewna:
l) mieszkańcy miejscowości Sulistrowa (stale zamieszkali - zameldowani).
2) mieszkańcy pozostałych miejscowości z terenu Gminy Chork6wka (stale zamieszkali - na terenie
gminy Chorkówka - zameldowani).
3) pozostali zainteresowani kupnem drc\\-na.
5. Kryterium roztrzygnięcia przetargu - naj""'Y:Zszazaoferowana cena brutto odpowiednio za zakup
l mp drewna dla danej partii.
6. Dokumentem potwierdzającym nabycie odpowiedniej partii drewna będzie "Poh"icrdzcnie
nab)'cia" opatrzone pieczęcią nagló".;kową Urzędu Gminy Chork6wka oraz podpisem praco""TIika
merytorycznie odpo",/iedzialncgo za sprzedat drc\'.na.
7. Wyda\\'anie dre\'.na prowadzone będzie w ustalonym terminie, w obecności praco\\-nika Urzędu
Gminy Chork6wka lub innnej osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Chork6wka. po
wcześniejszym uiszczeniu opiaty w kasie Urzędu Gminy Chork6wka lub na wskazane konto.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chorkówka (pok. nr 31) lub pod nr tel.
134386949.
10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu. bez podawania przyczyn.

