Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32
e-mail: zdw@zdw.zgora.pl

Zielona Góra, 2021-05-25
ZDW-ZG-WZD-580-1/2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE, ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze
wojewódzkiej pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29
do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1 - m. Debrznica”
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Ustalona cena wywoławcza: 11.873,53 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt
trzy złote 53/100 brutto), zgodnie z poniższą tabelą:
Drewno liściaste opałowe twarde (w większości gatunek: robinia, klon, dąb) w ilości 70,98 m3
Lp.

Ilość drewna [m3]

1
1.

2
70,98

Cena
jednostkowa
[zł netto za m3
drewna]
3
136

Wartość [zł
netto]
(kol.2 x kol.3)

Stawka
podatku VAT

Kwota podatku
[zł]
(od kol. 4)

Wartość [zł
brutto]
(kol.4 + kol.6)

4
9.653,28

5
23%

6
2.220,25

7
11.873,53

Razem wartość brutto zł

11.873,53

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.:
1.187,35 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem złotych 35/100)
zgodnie z Regulaminem przetargu. Wadium musi być zaksięgowane na koncie Sprzedającego najpóźniej
w dniu 08.06.2021r. do godz. 11:00. Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium
w postępowaniu ZDW-ZG-WZD-580-1/2021 na Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew
w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej”.
UWAGA: Warunkiem sprzedaży jest zakup całości drewna w ilości przeznaczonej do zbycia. Kupujący
jest zobowiązany do odbioru zakupionego materiału własnym transportem oraz załadunku przy użyciu
własnego sprzętu.

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:
Obwód Drogowy Ośno Lubuskie, ul. Sulęcińska, 66-220 Ośno Lubuskie.
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:
Kierownik Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim – Pan Artur Noszczyński - tel. 663-550-325,
95 757-62-77. 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” 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 podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą
elektroniczną do dnia 08.06.2021r. do godz. 11:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data wpływu oferty do Sprzedającego a nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie ZDW-ZG-WZD-580-1/2021
na Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze
wojewódzkiej. Nie otwierać przed 08.06.2021r. godz. 11:30”, na adres:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021r. godz. 11:30 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
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Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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), zwanym dalej RODO, informuję:
1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą
w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione
na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem Pierwszego przetargu pisemnego ofertowego na: Sprzedaż drewna
pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.:
„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie
nr 1 - m. Debrznica” nr sprawy ZDW-ZG-WZD-580-1/2021
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym
zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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