
Krempna, 2017-08-10

Magurski Purk Narodowy

oGŁASZA
, Ofertowy Przetarg Nieograniczony

na sprzedażw okresie 0L.09 '15.12.2017 roku
. drewna wielkowymiarowego(Wo) sosnow€go, świerkowego'
] bukowego jodłow€go, drewna średniowymiarowego (S10)

, jodłowego, świerkowego o średniowymiarowego (S3b) 
'

świerkowe go oraz średniowymiarowego (S2a) sosnow€go,
. bukowegorbrzozowego' jodłowego i Świerkowego.
:

: Minimalny zakup 50 m3 lub 50 mp.

]: oferĘ kupna oraz wadium naleĘ złożyć w Dyrekcji Parku w Krempnejo
,] do godziny 10@ w dniu 22 sierpień2017 roku.

, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10s dnia 22 sierpn ia 2017 roku.
.

Wysokość wadium przy zakupie do 500 T'/-p wynosi 10 oń ceny
I wywol awczej, prry zakupie ponad 500 -t/-p wynosi 5 o ceny
: wywoławczej. Wadium na|eży wpłacić na rachunek bankowy nr: 26 1,1,30

. 1105 0005 2t67 9690 0001. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć
do oferty.

, Regulamin przetargu, wraz z cenami wywoławczymi i ilością oferowanego
, drewna do wglądu w Dyrekcji Parku.

i Dodatkowe informacje, tel. (0-13) 441,4 099, 4414 440

i

. Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez
, podania przyczyn.

: Do oferty kupna na|eĘ dołączyć aktualny odpis właściwego rejestru albo
, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
: wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami.
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Krempna, 10.08.2017 r.

OFERTA SPRZEDAWCY
na przetarg w dniu 22 SIERPNIA 2017 roku.

Nazwa jednostki sprzedawcy: Magurski Park Narodowy

Krempna, dnia 2017-08-10

*l m3 w, slo, s3b mp - s2a
**l w przypadku drewna wielkowymiarowego iglastego i liściastego - WCOI
***/ o warunkach płatnoŚci decyduje sprzedawca
zezw. - wwóz wymaga zezwolęnianaprzejazd pojazdu nienormatywnego
oferty zakupu drewna poniżej cen wywoławczych nie zostanąprzyjęte i spowoduje to odrzucenie ofeĄ.

Lp.
Przedmiot sprzedaży Masa*/ m3

mp

Cena wywoławcza
netto**/ Warunki płatności***/ Lokalizacja

sortyment gatunek
loco skład
DO ZTVWCe

w So o/5 178 gotówka Leśnictwa

2. w So zezw. 443 178 gotówka
Leśnictwa Grab,

Zydowskie

w Jd zezw. 5 228 gotówka LęŚnictwo
Zydowskie

4. w Św zezw, 95 228 gotówka
Leśnictwa Grab,

Polany,
Zvdowskie

5. w BK 495 169 gotówka Leśnictwa

6. s10 Jd t8 219 gotówka LęŚnictwa Polany,
Zydowskie

7. sl0 Św zezw. 64 219 gotówka
Leśnictwa Grab,

Polany,
Zvdowskie

8. S2a l,20mb So/Md 105 l0ó gotówka Leśnictwa

9. 52a BK zezw, 200 98 gotówka Lęśnictwo Grab

10. S2a Brz 5 88 gotówka LeŚnictwa

1l S2a 1,20mb Sw zezw.15 106 gotówka Leśnictwa
Zydowskie, Grab

12. S2a 1,20mb Jd zezw.3 106 gotówka
LeŚnictwo
Zydowskie
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