
 

                OGŁOSZENIE 
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego „po zrywce” z przeznaczeniem na 
materiał tartaczny, stanowiącego własność Gminy Wąsosz, pozyskanego w 
obrębie Płoski – Kobylniki. 
 
 

Burmistrz Wąsosza ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna 
wielkowymiarowego  

 w ilości: 33,08 m3, należącego do gatunku dąb (32,29 m3) oraz topola (0,79 m3). Drewno 
 jest po „zrywce”, 

 klasa jakości: WC3 i WD3 

 pocięte na 4-metrowe odcinki, składowane w dogodnym miejscu umożliwiającym 
 natychmiastowy transport.  
 

Cena wywoławcza za 33,08m3 drewna wynosi 11.439,00 zł. 
Wadium wynosi:  1.000,00zł  ( od 5-20% ceny wyw, tj. od  572 do 2.290,00 zł.) 
Postąpienie : 200,00zł.  (conajmniej 1% tj. 114,40 zł.) 

 

 

    Przetarg odbędzie się w dniu 
14 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu    
 Miejskiego Wąsosza przy Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz  
     pok. nr 6 (parter) 
 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne albo podmioty nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które najpóźniej do dnia 
14.12.2009r do godz. 9.30 wpłaca wadium  w wysokości 1.000,00 zł. w kasie tut. Urzędu lub na 
rachunek bankowy o nr PKO BP O Legnica 85 1020 3017 0000 2902 0026 7005  i przed 
rozpoczęciem przetargu przedłożą dowód wpłaty. 
 
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Osoba, która przetarg wygra, a nie 
przystąpi do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu traci wpłacone 
wadium na rzecz Gminy Wąsosz. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu. Zapłata wylicytowanej kwoty przez zwycięzcę przetargu 
powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca drewna nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia, wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 
 
 
Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania             
przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.  
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o 
zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, i przedmiotem przetargu oraz dowód wpłaty wadium. 
Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim Wąsosza przy Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz, pokój nr 6 lub telefonicznie: 065-543 
78-50, wew. 14. 
 

 


