
     Trzcianka, 2016-04-18

OGŁOSZENIE
O TRZECIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ  2,0m³ DREWNA 

Na  podstawie  art.  70´  Kodeksu  cywilnego  i  Zarządzenia  NR  110/12  Burmistrza  Trzcianki  
z dnia 2 lipca 2012r.  w sprawie powołania komisji  do sprzedaży drewna stanowiącego mienie 
gminy Trzcianka, Burmistrz Trzcianki ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
drewna gatunku topola w ilości 2,0m³

I. Dane Sprzedającego:
Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, NIP 763 20 94 861, tel. 67 352 73 11

II. Opis przedmiotu sprzedaży, ogólne postanowienia :
1. Przedmiotem sprzedaży jest  drewno gatunku topola – 2,0m³, ułożone na terenie działki 
2694/2  w Trzciance (ul. Mickiewicza 31), pocięte w  kłody.
2. Trzeci ustny przetarg nieograniczony wygrywa ten uczestnik przetargu, który zaproponuje 
najwyższą cenę za drewno,  będące przedmiotem przetargu.  Wygrywający przetarg (Nabywca) 
zobowiązany będzie do kupienia od Sprzedającego drewna i zabrania drewna.
Cena wywoławcza  drewna  wynosi 115,00 zł  brutto (słownie:  stopiętnaściezłotych 00/100). 
Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł

3. Nabywca, którym staje się Wygrywający przetarg, zobowiązany jest do podpisania umowy 
ze Sprzedającym, która będzie regulowała termin i sposób zapłaty za drewno oraz termin i warunki 
uprzątnięcia drewna.

III. Warunek uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikiem przetargu staje się każdy, kto wpisze się, do godziny  9:50 w dniu przetargu, na listę 
uczestników przetargu w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim Trzcianki i uczestniczy w licytacji. 
 
IV. Sposób przeprowadzenia ustnego przetargu

1. Przewodniczący  komisji  przetargowej  otwiera  przetarg  i  podaje  informacje  dotyczące 
przedmiotu sprzedaży oraz nazwiska osób dopuszczonych do przetargu. 

2. Przewodniczący  komisji  przetargowej  informuje  uczestników  przetargu,  że  po  trzecim 
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż minimalne postąpienie ustalone w pkt II.2

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego 
wywołania nie ma dalszych postąpień. 

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 
ostatnią,  najwyższą cenę i  zamyka przetarg,  a następnie ogłasza imię i  nazwisko albo 
nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 

V. Termin przetargu
Trzeci  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 2,0m³ drewna gatunku topola,  odbędzie się 
25  kwietnia  2016r.  w  Urzędzie  Miejskim  Trzcianki,  ul.  Sikorskiego  7,  64-980  Trzcianka,
w sali sesyjnej  o godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem  przyczyny.

Załączniki:
1. projekt umowy



          Załącznik nr 1
do  ogłoszenia  o  trzecim  ustnym  przetargu  nieograniczonym  
na sprzedaż  2,0m³ drewna z dnia 18 kwietnia 2016r.

U M O W A   (projekt)

zawarta w Trzciance, dnia ………………………………….pomiędzy:
Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka,
zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”, którego reprezentuje:
1. Pan Krzysztof Czarnecki –  Burmistrz Trzcianki
a:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą” którego reprezentuje:
……………………………………………………………………….

W wyniku  rozstrzygnięcia  trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  
2,0m³ drewna,  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.  Sprzedający sprzedaje Nabywcy 2,0m³ drewna gatunku topola, będącego przedmiotem 
trzeciego  ustnego  przetargu  nieograniczonego  na  sprzedaż  2,0m³ drewna  z  dnia 
25 kwietnia 2016r.

2.  Nabywca, w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zakupu i wywozu drewna 
w  terminie do 25 maja 2016r.

§ 2

1.   Nabywca nabędzie 2,0m³ drewna po cenie wylicytowanej w trzecim ustnym  przetargu 
nieograniczonego  na  sprzedaż  2,0m³ drewna w dniu  25  kwietnia  2016r.,  tj.  za  kwotę 
…...........(brutto), słownie …................
3.    Należność, za objęte umową drewno, należy wpłacić na konto Bank PEKAO S.A. I/O 
Trzcianka 80-1240-3741-1111-0000-4456-5279 lub w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, 
najpóźniej w ciągu 7 dni od  dnia licytacji.

§ 3

1.       Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną:
a) za nieterminowe wykonanie zobowiązań umowy o których mowa w §1 pkt 2 niniejszej 
umowy,  w  wysokości  0,1%  całkowitej  kwoty  należnej  Sprzedającemu,
za każdy dzień zwłoki.
b) z tytułu  odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych 
przez Nabywcę, w wysokości 20% całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu. Odstąpienie 
od umowy musi  być wyrażone – pod rygorem nieważności  -  w formie pisemnej,  wraz
z uzasadnieniem.
2.      Zapłata kary nastąpi poprzez wpłatę należnej kwoty na konto Sprzedającego.
Nałożenie kary będzie miało formę pisemną, ze wskazaniem przyczyny, należnej kwoty, 
numeru konta Sprzedającego i terminu dokonania wpłaty.



§ 4

1.       Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2.       Bez pisemnej zgody Sprzedającego, pod rygorem nieważności, Nabywca nie
może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3.     W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4.      Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla Sprzedającego.
5.      Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla
Nabywcy i dwóch dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY                                                             NABYWCA


