OGŁOSZENIE PRZETARGU
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE, ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
OGŁASZA
TRZECI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na drogach
wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Sulechów-Konotop
(ETAP II – 35+900-38+650)”
Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód”
Nr postępowania: ZDW-ZG-WZD-580-2/2019
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanych
inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Ustalona cena wywoławcza:
Zadanie nr 1 – 27.073,57 zł brutto,
słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 57/100 brutto
Zadanie nr 2 – 9.710,29 zł brutto,
słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 29/100 brutto
zgodnie z poniższymi tabelami:
Zadanie nr 1:
Drewno opałowe (S4), liściaste miękkie głównie gatunek lipa w ilości 474,955 m3
Lp.

Ilość drewna [m3]

Wartość [zł
netto]
(kol.2 x kol.3)

Stawka podatku
VAT

Kwota podatku
[zł]
(od kol. 4)

Wartość [zł
brutto]
(kol.4 + kol.6)

2

Cena
jednostkowa
[zł netto za m3
drewna]
3

1

4

5

6

7

1.

474,955

52,78

25.068,12

8%

2.005,45

27.073,57

Razem wartość brutto zł

27.073,57

Zadanie nr 2:
Drewno opałowe (S4), liściaste twarde w ilości łącznie: 126,92 m3, w tym:
- gat. dąb w ilości 33,63 m3,
- gat. klon w ilości 92,70 m3,
- gat. jesion w ilości 0,40 m3,
- gat. robinia w ilości 0,19 m3,
Lp.

Ilość drewna [m3]

Wartość [zł
netto]
(kol.2 x kol.3)

Stawka podatku
VAT

Kwota podatku
[zł]
(od kol. 4)

Wartość [zł
brutto]
(kol.4 + kol.6)

2

Cena
jednostkowa
[zł netto za m3
drewna]
3

1

4

5

6

7

1.

126,92

70,84

8.991,01

8%

719,28

9.710,29

Razem wartość brutto zł

9.710,29

Należy zaoferować kwotę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej pod rygorem odrzucenia oferty.
Udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto na konto
bankowe Getin Noble Bank o/w Zielonej Górze nr konta 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. tj.:
Zadanie nr 1 – 2.707,36 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedem złotych 36/100)
Zadanie nr 2 – 971,03 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 03/100)
zgodnie z Regulaminem przetargu. Wadium musi być zaksięgowane na koncie Sprzedającego najpóźniej
w dniu 27.05.2019r. do godz. 12:00.
Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium trzeci przetarg na sprzedaż drewna. ZDW-ZGWZD-580-2/2019”.
UWAGA:
Warunkiem sprzedaży jest zakup całości drewna z danego zadania w ilości przeznaczonej do zbycia.
Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego materiału własnym transportem oraz załadunku
przy użyciu własnego sprzętu. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na
jedno, bądź oba zdania.
Szczegółowe informacje na temat mienia oferowanego w przetargu:
Osobami

uprawnionymi

do

kontaktu

z

Kupującymi

są:

Justyna

Malinowska

(tel. 68 328 03 27) i Wioleta Kowalczyk (tel. 68 328 03 15) (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30
do 15:30).

Miejsca składowania drewna i dokonania oględzin:
Zadanie nr 1: Obwód Drogowy Babimost, ul. Towarowa 4, 66-110 Babimost
Zadanie nr 2: Obwód Drogowy Drezdenko, ul. I-szej Brygady 24, 66-530 Drezdenko
W celu uniknięcia niedomówień, Kupujący powinien zapoznać się z jakością oraz ilością przedmiotu
przetargu.
W celu dokonania oględzin należy uprzednio skontaktować się z następującymi osobami:
Zadanie nr 1: Kierownik Obwodu Drogowego w Babimoście – Pan Robert Zjawin - tel. 663-550-312,
68 351-12-01
Zadanie nr 2: Kierownik Obwodu Drogowego w Drezdenku – Pani Agnieszka Cholewińska –
tel. 663-550-322, 95 762-08-47
Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ogłoszenie o przetargu z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz Regulaminem,
Formularzem ofertowym i Formularzem cenowym, projektem umowy, dostępne jest na stronie
internetowej Sprzedającego tj.www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Sprzedającego tj.
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy
ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce
„Ogłoszenia”. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz wpłacenie wadium stanowi warunek
udziału w przetargu.
Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy, wypełniony formularz cenowy. Jeden
Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 27.05.2019r. do godz. 12:00
w Sekretariacie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra oznaczonej napisem: „Trzeci przetarg na sprzedaż drewna. Nr postępowania:
ZDW-ZG-WZD-580-2/2019. Nie otwierać przed 27.05.2019r. godz. 12:30”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019r. godz. 12:30 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
Termin związania z ofertą wynosi 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Podpisano
Dyrektor Paweł Tonder

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
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”,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www. zdw.zgora.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przeprowadzeniem trzeciego przetargu pisemnego ofertowego na: Sprzedaż drewna
pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na drogach wojewódzkich pn:
Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Sulechów-Konotop
(ETAP II – 35+900-38+650)”
Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód”
nr postępowania: ZDW-ZG-WZD-580-2/2019.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r.
poz. 1330 z późn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
6. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do
skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− 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 Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* skorzystanie

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
**

