ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZUT/OGNRiL-372-247/21
dotyczące sprzedaży drewna
1. Nazwa oraz adres Sprzedającego:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi,
Lipnik, ul Lipowa 37, 73-110 Stargard.
2. Przedmiot sprzedaży - opis:
a) drewno pochodzi i składowane jest w kompleksie leśnym, położonym na
nieruchomościach stanowiących własność Sprzedającego, dla których Sąd
Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr
SZ1T/00128373/1 oraz SZ1T/00049600/4, to jest na działkach oznaczonych w
rejestrze gruntów numerami 10/3, 14/4, 14/6, 17/11, położonych w obrębie
0013 Lipnik gmina Stargard powiat stargardzki,
piąty

b) drewno średniowymiarowe o długości wałków 2,5 m oraz drewno
wielkowymiarowe o długości kłody 4 m, ułożone w stosy wg gatunków, w trzech
miejscach w kompleksie leśnym, o którym mowa w pkt. a),
c) łączna wielkość drewna przeznaczonego do sprzedaży, określona na podstawie
wystawionego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie świadectwa legalności
pozyskania drewna z dnia 05.08.2021 r. wynosi 447,39 m3 miąższości drewna.
Miejsce nr 1 – 193,37 m3 miąższości drewna
Miejsce nr 2 – 239,65 m3 miąższości drewna
Miejsce nr 3 – 14,37 m3 miąższości drewna
Skład gatunkowy i inne niezbędne informacje przedstawia załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
3. Wykonanie sprzedaży:
Do wykonania wywozu drewna z lasu Kupujący użyje własnych, specjalistycznych
maszyn i urządzeń.
4. Termin wydania drewna:

Wydanie drewna nastąpi w terminie do 7 dni od daty zapłaty faktury.
5. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a) oferty należy składać osobno na każde „Miejsce” składowania drewna,
b) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań,
c) oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde „Miejsce” składowania drewna,
d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie na druku,
stanowiącym załącznik nr 2,
e) oferta przekazywana pocztą e-mail nie wymaga opatrzenia ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
6. Miejsce oraz termin składania ofert:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi,
Lipnik, ul. Lipowa 37, 73-110 Stargard
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
gospodarowanie.nieruchomosciami@zut.edu.pl
w terminie do dnia 22 września 2021 r.
7. Kryterium wyboru ofert:
Ocena ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem wyłącznie kryterium „cena
oferty”; oferta z najwyższą ceną brutto zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą,
8. Podpisanie umowy:
a) Z osobą wybraną w drodze niniejszego postępowania, która złożyła ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na sprzedaż drewna.
b) Osoba, o której mowa w pkt. a) będzie zobowiązana do podpisania umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c) Termin związania ofertą: 30 dni od daty określonej jako termin składania ofert.
9. Postanowienia końcowe
a) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 578 25 65 lub
wysyłając e-mail pod adres gospodarowanie.nieruchomosciami@zut.edu.pl
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b) Złożenie Zapytania ofertowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty
cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
c) Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana oferentom pod adres
wskazany w ofercie.
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