Rudna, dnia 2019.03.21.

OGŁOSZENIE DOT. SPRZEDAŻY DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW Z TERENÓW
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RUDNA, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKiM
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej
zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Gminy Rudna,
administrowanych przez ZGKiM
Termin składania ofert: do 29.03.2019 r.
Miejsce składania ofert: pokój nr 2 (sekretariat) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac
Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna lub przesłać na w/w adres oraz pocztą elektroniczną na adres: zgkim@rudna.pl
A. Informacje szczegółowe dotyczące pozyskania i odbioru drewna:
I. Drewno pozyskane z wycinki drzewa z działki nr 175/3 w obrębie Chobienia (Decyzja Nr
RO.613.115.2018 Starosty Lubińskiego z dnia 06.09.2018), złożone w 1 stosie na terenie zaplecza
magazynowego przy ul. Kolejowej w Rudnej:
tabela 1.
L.p

Numer
stosu

gatunek drzewa

wymiary stosu
drewna [mp]

ilość
pozyskanego
drewna [m3]

I

1

Topola osika

2,5 x 0,7 x 1,7

1,94

minimalna cena
nabycia drewna [zł]
brutto
150,86 zł

II. Drewno pozyskane z wycinki drzew z działki nr 28 w obrębie Rudna (Decyzja Nr RO.613.220.115.2018
Starosty Lubińskiego z dnia 30.11.2018) złożonych w stosach nr 2, 3, 4, na terenie zaplecza magazynowego
przy ul. Kolejowej w Rudnej:
tabela 2.
minimalna cena
nabycia drewna [zł]
brutto

L.p

Numer
stosu

gatunek drzewa

wymiary stosu
drewna [mp]

ilość pozyskanego
drewna [m3]

I

2

Robinia akacjowa

1,50 x 3,40 x 1,10

3,65

441,50 zł

II

3

Świerk pospolity

1,50 x 03 x 0,2

0,06

4,35 zł

III

4

Lipa drobnolistna

1,50 x 1,50 x 0,6

0,88

76,03 zł

III. Sprzedaży podlega drewno, o którym mowa w punkcie A ( I,II).
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż ceny minimalne, o których mowa w zestawieniach
tabelarycznych o nr I, II w punkcie A niniejszego ogłoszenia .
3. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru drewna ze wskazanego w ogłoszeniu
terenu.
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4. Termin odbioru drewna w ciągu 3 dni od dnia zapłaty należności z tytułu: kupna drewna.
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy (części) jak w tabelach o nr 1, 2
określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przy ofercie
należy wskazać oferowaną kwotę na zakup drewna (numer stosu drewna…).
6. Minimalne ceny drewna określono na podstawie Zarządzenia Nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Lubin z dnia 30.01.2019 r.
7. Wszelkie informacje dot. składania ofert, można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, pok. nr 12 tel. (76) 746 70 92.
8. Istniej możliwość zapoznania się z dokumentacja fotograficzną drewna, a także oględzin w terenie.
C. Opis przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1.
2. Złożona oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) oraz
podpis oferenta.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem: Dot. ogłoszenia o sprzedaży drewna
pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Rudna.
D. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wybór najkorzystniejszej oferty na poszczególne zakresy (części) nastąpi w 100% w oparciu o kryterium
najkorzystniejszej ceny.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty na poszczególne zakresy nastąpi na rzecz oferenta, który złoży ofertę z
najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena minimalna.
3. W przypadku zaoferowania takich samych cen nabycia, na te same zakresy, o pierwszeństwie decyduje
kolejność złożonych ofert.
4. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o przyjęciu oferty do dnia 05.04.2019 r. i otrzyma stosowną
fakturę VAT.
5. Przekazanie drewna nabywcy odbędzie się na podstawie dowodu wpłaty i protokołu przekazania drewna.
6. W przypadku braku wpłaty oferowanej należności oferta zostanie odrzucona.
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania
ofert, unieważnienia zaproszenia i wyboru, bez podania przyczyn.
8. Informacja o wyborze nabywcy zamieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rudna
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .
E. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl.
Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76/746 70 84;
-inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest Pani
Amanda Gaś, e-mail: iodo@nsi.net.pl
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
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ofertowego;
-odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej”ustawa Pzp”;
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Halina Zbroińska
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Załącznik;
1. Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność
Gminy Rudna, administrowanych przez ZGKiM.
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Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Gminy Rudna,
administrowanych przez ZGKiM
1. Nazwisko i imię oferenta:
…………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania oferenta, numer telefonu:

…………………………………………………………………………………………………………
3. Oferowana cena nabycia drewna, jak niżej:
A. Informacje szczegółowe dotyczące pozyskania i odbioru drewna:
I. Drewno pozyskane z wycinki drzewa z działki nr 175/3 w obrębie Chobienia (Decyzja Nr
RO.613.115.2018 Starosty Lubińskiego z dnia 06.09.2018), złożone w 1 stosie na terenie zaplecza
magazynowego przy ul. Kolejowej w Rudnej:
tabela 1.
L.p

Numer
stosu

gatunek drzewa

wymiary stosu
drewna [mp]

ilość
pozyskanego
drewna [m3]

I

1

Topola osika

2,5 x 0,7 x 1,7

1,94

minimalna cena
nabycia drewna [zł]
brutto
150,86 zł

II. Drewno pozyskane z wycinki drzew z działki nr 28 w obrębie Rudna (Decyzja Nr RO.613.220.115.2018
Starosty Lubińskiego z dnia 30.11.2018) złożonych w stosach nr 2, 3, 4, na terenie zaplecza magazynowego
przy ul. Kolejowej w Rudnej:
tabela 2.
minimalna cena
nabycia drewna [zł]
brutto

L.p

Numer
stosu

gatunek drzewa

wymiary stosu
drewna [mp]

ilość pozyskanego
drewna [m3]

I

2

Robinia akacjowa

1,50 x 3,40 x 1,10

3,65

441,50 zł

II

3

Świerk pospolity

1,50 x 0,3 x 0,2

0,06

4,35 zł

III

4

Lipa drobnolistna

1,50 x 1,50 x 0,6

0,88

76,03 zł

4. Oświadczam, że:
- zapoznałem się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszę żadnych uwag.
- dokonam odbioru drewna we własnym zakresie i na swój koszt.
data i podpis oferenta
…………………………….
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