INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku RDW w Sokółce zaprasza do złożenia ofert
w przetargu publicznym na:
Sprzedaż drewna złożonego na placu w m. Ogrodniczki, pochodzącego z wycinki z pasa drogi
wojewódzkiej nr 676 Białystok-Krynki w ilości 61,41 mp
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferent składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena wykupu.
3.1. Zamawiający wyznaczył minimalną cenę wykupu na 35 zł netto za l mp drewna opałowego+
podatek VAT.7%.
3.2. Oferty opiewające na niższą cenę jednostkową wykupu niż podana tj. 35 zł netto za l mp drewna
zostaną uznane za nieważne - jako nie spełniające warunków instrukcji dla oferentów.
4.

Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena brutto.

4. l. Przy ustalaniu wartości zakupu drewna Oferent winien uwzględnić własne poniesione koszty
takie jak:
- załadunek drewna,
- transport drewna,
- uprzątnięcie miejsca składowania,
- inne
5. Oferent ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym
i jakościowym drewna oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy.
5.1.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia
stanu faktycznego lub wyjaśnienia treści “Instrukcji dla oferentów" nie później niż 3 dni przed
otwarciem ofert.
5.2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść “Instrukcji dla
oferentów".
Dokonanie modyfikacji w formie uzupełnienia Zamawiający przekaże wszystkim Oferentom i
staną się one integralną częścią instrukcji dla oferentów.
5.3.W przypadku określonym w pkt. 5.2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w
celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w ofertach, otrzymanych uzupełnieniem instrukcji
dla oferentów.
6. W przypadku wyboru oferty Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni
licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.
7. Płatność za zakupione drewno oferent winien zrealizować w następujący sposób :
- 100 % w przeciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy i ilościowy drewna objętego
kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
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9. Dokumenty składające się na oferty:
- formularz ofertowy -na załączonym druku,
- kosztorys ofertowy wraz z ceną jednostkową i wartością kontraktową,
1

10. Termin odbioru drewna jeden tydzień od dokonania płatności
11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Jan Kułak, tel. 711 22 28 w pokoju
Nr 17 w godzinach 7 °° - 15 °°. lub pod komórką 504 019 821
12. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w SOKÓŁCE do dnia
31.07.2007r. do godz. 900
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2007r. o godz. 910
Koperta winna być oznaczona:” Sprzedaż drewna z pasa drogi woj. Nr 676”
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki :
1. Druk oferty
2. Druk kosztorysu ofertowego
3. Projekt założeń do umowy
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