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Dolsk, dnia 28 listopada 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

OGŁASZA

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO

I. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Dolsk  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  Gmina  Dolsk

posiada do sprzedaży drewno opałowe.

Wykaz drewna na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Dolsk

Numer stosu Rodzaj drewna Szacunkowa ilość drewna
w m3

1. topola 6,57
2. topola 4,68
3. topola 3,96
4. topola 4,15
5. topola 6,93
6. topola 7,11

II. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na zakup, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia:

· osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

· lub poprzez platformę ePUAP, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

w terminie do 2 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

III. Nabywca zamierzający zakupić drewno, winien widnieć w Centralnej Ewidencji

Emisyjności Budynków, w której jako jednym z rodzajów stosowanych paliw jest drewno

kawałkowe.

IV.  Zbycie drewna nastąpi Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę za 1 m3 drewna

we wskazanym stosie.

O wyborze oferty Nabywcy zostaną poinformowani przez przedstawiciela Urzędu Miasta

i Gminy Dolsk.

 Jeden Nabywca może zakupić max. 1 stos drewna.
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V. Obmiar potwierdzający ilość drewna na zakupionym stosie, zostanie przeprowadzony

wraz z wyłonionym Nabywcą w ciągu 2 dni od rozpatrzenia złożonych ofert.

Z przeprowadzonego obmiaru zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego Nabywca

zobowiązany będzie w ciągu 2 dni wnieść opłatę za zakupione drewno na konto Gminy

Dolsk.

W dniu obmiaru Nabywca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z Centralnej Ewidencji

Emisyjności Budynków.

W przypadku niedokonania obmiaru potwierdzającego ilość drewna na zakupionym stosie

zakończonego protokołem lub niedokonania zapłaty za zarezerwowany stos w podanym

wyżej terminie – stos ten uważa się za wolny i podlega dalszej sprzedaży.

VI. Koszt załadunku oraz transport zakupionego drewna z miejsca przekazania należy

do Nabywcy.

VII. Nabywca jest zobowiązany do odbioru drewna w ciągu dwóch dni od  dokonania wpłaty

na konto bankowe i przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16 dowodu

zapłaty za zakupione drewno.

VIII. Wszelkie informacje dotyczące ww. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta

i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, Referat Gospodarczy, biuro nr 16

lub pod numerem telefonu 61 28 25 001 wew. 41 w godzinach pracy Urzędu.


