
                                                                                              Załącznik nr 2  

                                                                                                                              do Zarządzenie nr 53/2021 

                                                                                                                                                        Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego  

                                                                                                                                                           w Woskowicach Małych  

z dnia 31.12.2021r. 

  

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego 

na sprzedaż drewna pozyskanego na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa zagospodarowania 

terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”. 

                   

§ 1 

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w siedzibie Ośrodka, w prasie lokalnej oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych. 

§ 2 

Pracownicy Ośrodka mogą brać udział w przetargu na warunkach obowiązujących wszystkich 

innych uczestników, o ile nie są członkami Komisji Przetargowej. 

 

§ 3 

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora. Skład i 

zadania Komisji określa załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 53/2021 Dyrektora Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia 31.12.2021 roku. 

 

§ 4 

1. Przetargiem objęta jest sprzedaż drewna pozyskanego na terenie Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa 

zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych”. Drewno reprezentuje w całości sortyment drewna opałowego, 

drewno liściaste mieszane i iglaste, w ilości 56,5 mp.,  w tym:  

        iglaste: 8,3 mp, lipa: 4,6 mp, akacja, bożodrzew gruczołkowaty i magnolia: 10,4 mp,                              

        topole: 16,2 mp, jesion, jarząb posp, wiąz: 11,7 mp, klon: 3,7 mp, dąb: 1,6 mp   

2. Cena minimalna drewna została ustalona na podstawie szacunku brakarskiego z dnia 

30.09.2021 r. i wynosi 5.588,33 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 

osiem złotych 33/100) 

§ 5 

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. 

 

§ 6 

Ustala się, że pisemne oferty na udział w przetargu sporządzone na formularzu ofertowym 

oferenci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na drewno”, w 

Sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych - ul. Pałacowa 15, 

Woskowice Małe, 46-100 Namysłów,  w terminie podanym w ogłoszeniu – decyduje data 

wpływu (również drogą korespondencyjną ). 

 



§ 7 

Oferta złożona na formularzu ofertowym  powinna zawierać: 

- pełną nazwę i dane adresowe oferenta, 

- proponowaną cenę brutto. 

Brak któregokolwiek z elementów oferty eliminuje oferenta z udziału w przetargu. 

 

§ 8 

Komisja nie będzie rozpatrywała ofert: 

1) nieczytelnych, 

2) z budzącymi wątpliwości skreśleniami, 

3) zawierających więcej niż jedną cenę za oferowany ciągnik, 

4) cenę niższą niż cena minimalna. 

Oferty nie podlegają uzupełnieniu. 

 

§ 9 

1. Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie co 

najmniej trzyosobowym. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu, w siedzibie Ośrodka 

 

§ 10 

Kryterium wyboru ofert: cena brutto - 100% 

Przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę brutto 

za sprzedaż drewna– oferta najkorzystniejsza. 

 

§ 11 

Komisja zawiadamia wygranego oferenta o przyjęciu jego oferty oraz zamieszcza wynik 

wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

http://olo.biuletyn.info.pl 

§ 12 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wyłonienia najkorzystniejszej oferty bez 

odrębnych oświadczeń stron z podmiotem który zaoferował najwyższą cenę brutto. 

 

§ 13 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie najwyższej, 

Przewodniczący Komisji Przetargowej dokonuje wyboru oferty na podstawie kolejności 

wpływu oferty – przetarg wygra ten którego oferta wpłynęła do Sprzedającego wcześniej.  

 

§ 14 

Cena brutto sprzedaży obejmuje również koszt odbioru i transportu drewna z terenu Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

§ 15 

Oferent, który wygrał przetarg otrzymuje potwierdzenie wygrania przetargu na piśmie.  



Nabywca jest zobowiązany dokonać wpłaty za zakupione drewno na konto 

Sprzedającego  prowadzone przez: Santander Bank Polska S.A. O/Namysłów nr 92 1090 

2196 0000 0005 6804 0025, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez 

Sprzedającego, która zostanie przesłana na adres Oferenta, wygrywającego przetarg w ciągu 

3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

Faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego: Ośrodek Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych NIP: 752-12-95-792. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania w ciągu 

3 dni od daty wpływu należności na konto sprzedającego po uprzednim ustaleniu terminu 

przez obie strony. 

§ 16 

Jeżeli oferent wygrywający przetarg nie przystąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia 

przetargu do czynności określonych w § 15 wówczas przetarg na drewno zostaje 

unieważniony.  

§ 17 

Jeśli pierwszy przetarg ofertowy nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, 

Ośrodek ogłasza ponowny przetarg na tych samych zasadach. Cena wywoławcza w drugim 

przetargu może ulec zmianie. Wartość ceny wywoławczej określa Komisja Przetargowa. 

 

§ 18 

Ośrodek zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

 

 

 

 

  

 


