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ZARZĄDZENIE Nr 30/2023 

WÓJTA GMINY BRZEZINY 

z dnia 08 lutego 2023 r. 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Brzeziny oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia 

regulaminu przetargu – II postępowanie przetargowe 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 07.06.2019 r.,               

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i z wiatrołomów z terenów 

stanowiących własność Gminy Brzeziny zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży drewno pozyskane z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Brzeziny. 

 

§ 2. Drewno zostanie zbyte w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego, zgodnie ze 

szczegółowym zestawieniem, stanowiącym załącznik Nr 1 Regulaminu przeprowadzenia przetargu, 

który stanowi integralną część niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. Ogłoszenie o sprzedaży drewna, w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego, podlega 

podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy Brzeziny, publikację na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Brzeziny. 

 

§ 4. Powołuje się komisję przetargową na sprzedaż drewna o którym mowa w § 1 niniejszego 

zarządzenia w składzie: 

 

1. Lechosław Adamczyk – przewodniczący komisji 

2. Iwona Domańska – członek komisji 

3. Sylwia Tokarska – członek komisji 

 

§ 5. Komisja pracuje w składzie trzyosobowym pod kierownictwem Przewodniczącego zgodnie                       

z zasadami wynikającymi z Regulaminu dotyczącego przeprowadzenia przetargu ofertowego 

nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Brzeziny. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. 
 
 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

WÓJT GMINY BRZEZINY 

 Barbara Hojnacka
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Załącznik 1  

do Zarządzenia nr 30/2023 

Wójta Gminy Brzeziny                                          

z dnia 08.02.2023 r.  

 

 

REGULAMIN 

 

dotyczący przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaży drewna 

pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeziny -                       

II postępowanie przetargowe 

 

1. Organizatorem przetargu jest Gmina Brzeziny, która powołała do przetargu zespół składający się 

z trzech osób, zwany dalej komisją przetargową. 

 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego i jest jawne. 

 

3. Celem postępowania jest sprzedaż drewna opisanego w pkt. 4. 

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew                            

z nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeziny, gatunku: 

 

a/ brzoza w ilości 17,62 m3 

b/ sosna w ilości 2,02 m3 

c/ topola w ilości  1,64 m3 

d/ jawor w ilości 0,77m3 

 

5. Sprzedaży podlega pojedyncza mygła, bez podziału na mniejsze części. Mygły zostały oznaczone 

numerycznie od 1 do 6 z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

6. Drewno będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu jego składowania - na terenie 

działki gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 257/1 w miejscowości Bogdanka, obręb Zalesie, 

gm. Brzeziny (teren po byłej oczyszczalni ścieków). Oględzin należy dokonać po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym: 46 874 32 79, 46 875 26 97, 46 874 36 99. 

 

7. Drewno będące przedmiotem przetargu nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i 

nie ma przeszkód prawnych w rozporządzeniu nim.  

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. 

 

9. Oświadczenie woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.  

 

10.  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie terminowe wpłacenie wadium w wysokości 

100,00 zł liczone od jednego oferenta, bez względu na ilość złożonych przez oferenta ofert. 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Brzezinach  Nr 08 8781 0006 0042 9377 

2000 0150 , Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział w Brzezinach najpóźniej do dnia upływu 

terminu składania ofert tj. 24 lutego  2023 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania 

wpłaty na rachunku bankowym Urzędu. 

2. Osobom,  które na poczet przetargu wpłaciły wadium, zwrócone zostanie niezwłocznie, nie 

później niż 3 dni robocze od dnia odpowiednio: zamknięcia, odwołania, unieważnienia bądź 

zakończenia wynikiem negatywnym.  

 

      3.Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty. 
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Złożona oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wskazanego w załączniku nr 2.        

2. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do 

sposobu przeprowadzenia przetargu, przedstawione w załączniku nr 3. 

3. Dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie wadium w wymaganej wysokości.  

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować do 

sprzedającego: Urząd Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 A, 95-060 Brzeziny wraz z opisem:  

„PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA – II POSTĘPOWANIE 

PRZETARGOWE”. 

5. Na kopercie należy podać adres oferenta. 

        6.Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza  

 16 A, 95-060 Brzeziny (Sekretariat – pokój nr 1.08)  do dnia 28 lutego 2022 r. (wtorek) do                                    

godziny 10:00. 

        7. Otwarcie ofert jawne nastąpi w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godzinie 10.15, 

  w Urzędzie Gminy Brzeziny, pok. 1.13. 

 8.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  

 9.Odrzuceniu podlegają oferty, które zawierają błędy lub braki formalne lub rachunkowe oraz 

zawierające cenę oferowaną niższą od ceny wywoławczej. 

 

11. 1.Cenę wywoławczą dla poszczególnych mygł określono w załączniku Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. Ważna oferta musi określać cenę wyższą od wywoławczej za poszczególną mygłę. 

2. W przypadku złożenia przez oferentów dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie  dotyczącej 

danej mygł Sprzedający wezwie danych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferty 

dodatkowe należy złożyć terminie 2 dni roboczych od daty wezwania przez Sprzedającego. 

   3.W przypadku nie złożenia oferty dodatkowej przez oferenta przez oferenta za wiążącą uznana 

zostanie oferta pierwotnie złożona.  

 

12. Pozostałą kwotę za zakup drewna  nabywca wpłaca przed przystąpieniem do wywozu drewna. 

Na powyższą okoliczność wystawiona będzie faktura VAT. 

 

13. Nabywca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić załadunek, 

transport i wywóz drewna w terminie 14 dni od zakończenia przetargu.  

 

14. Nie dotrzymanie terminu wywozu drewna przez nabywcę skutkuje brakiem odpowiedzialności 

Sprzedającego za pogorszenie jego stanu ilościowego oraz jakościowego i nabywca nie może 

wnosić roszczeń do Sprzedającego z tego tytułu. 

 

15. Wywóz zakupionego drewna należy zgłosić w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 15:00, pracownikowi Urzędu Gminy tel.46 874 36 99, 46 874 32 79, 

46 874 26 97, który sporządzi pisemne protokolarne potwierdzenie przekazania i odbioru 

drewna. 

 

16. W razie nie spełnienia warunków regulaminu przetargu – braku zapłaty za nabycie i wywozu 

drewna w określonym terminie wpłacone wadium przepada. 

 

17. Wartość sprzedawanego drewna ustalono w oparciu o wycenę dokonaną na podstawie cennika 

Nadleśnictwa w Kaletniku. 

 

18. Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. 

 

18.   Sprzedający przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

19. Organizator może unieważnić przetarg jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w 

niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku. 



4 

 

 

20. Odstąpienie może nastąpić do dnia składania ofert, wówczas oferty które wpłynęły przed tym 

dniem, zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

21. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty. 

 

22. O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich oferentów 

składających ofert. 

 

23. Przetarg może się odbyć nawet w sytuacji, gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu. 

 

24. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie lub ustnie 

kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży drewna. 

 

25. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę 

sprzedaży. 

 

26. Umowa sprzedaży, o której mowa w ust. 25, winna być zawarta nie później niż 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu. 

 

27. Komisja z przeprowadzonego przetargu sporządza protokół w trzech egzemplarzach, z których 

dwa przeznaczone są dla organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca przedmiotowego 

drewna opałowego.   

 

28. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz osoba 

wyłoniona jako nabywca.  

 

29. Protokół stanowi postawę do zawarcia umowy.  

 

30. Uczestnikom przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych                                           

z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu. 

 

31. Skarga powinna być rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  

 

32. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji. 

 

33. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeziny,               

ul. Sienkiewicza 16 A, 95-060 Brzeziny– pok. nr 1.13 lub telefonicznie: 46 874 32 72, 46 875 26 

97, 46 874 36 99 . 

  

34. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, publikację na stronie internetowej Urzędu 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.  

 

35. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów 

na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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.U.UE.L.2016.119.1). 

  

 

 


