
 Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących 

na działce nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju, przy ul. Langiewicza 5
1.     Nazwa oraz adres organizatora przetargu:
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grotta 3A, 28-100 Busko-Zdrój – zwany jest dalej BOSIR.
2.     Tryb przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego:
(1) Pisemny  przetarg  nieograniczony  przeprowadzony  zostanie  w  oparciu  o  postanowienia  niniejszego
Regulaminu.
(2) Do pisemnego przetargu nieograniczonego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2016r. Poz 223, z późn.  zm.)
3.     Przedmiot pisemnego przetargu nieograniczonego:
Przedmiotem pisemnego  przetargu  nieograniczonego  jest  sprzedaż  drewna  wraz  z  wycinką  drzew rosnących
na działce nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju, przy ul. Langiewicza, (wykaz drzew zał. nr 1). 
4.     Opis warunków uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty (wzór ofert zał. nr 2 ), w sekretariacie BOSIR
ul. Grotta 3Aw Busku-Zdroju - pokój nr 5, w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2017r. do godz.1350.
5.      Termin związania oferentów ofertą:
Oferenci pozostają związani złożoną ofertą przez okres 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem
terminu składania ofert.
6.      Opis przygotowywania ofert:
(1) Ofertę  z  wykorzystaniem  wzoru  opracowanego  przez  BOSIR  (wzór  ofert  zał.  nr  2  ),  należy  sporządzić
czytelnie w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu,
oznaczyć pieczęcią Wykonawcy i podpisać przez osobę reprezentującą Wykonawce.
(2) BOSIR nie zezwala na dokonywanie przez Oferenta jakichkolwiek zmian we wzorach oferty i umowy. 
(3) Ofertę należy złożyć osobiście lub poprzez doręczyciela w siedzibie BOSIR (adres podany w pkt 1).
(4) Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy (wzór umowy zał. nr 3 ).
(5) Oferent  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie  opisaną  cenę  zakupu  drewna.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
(6) Oferent winien dostarczyć ofertę w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Nazwa i adres oferenta :           
                                                                                           Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                                                                                             28-100 Busko-Zdrój, ul. Grotta 3A

„OFERTA  NA  KUPNO  DRZEWA  WRAZ  Z  WYCINKĄ  DRZEW
NA  DZIAŁCE  NR 199  OBRĘB   06  w BUSKU-ZDROJU”

Nie otwierać przed 21 marca 2017 godz.1400

7.     Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  21  marca  2017  roku  o  godz.  1400,  w  siedzibie  BOSIR,  w  Busku-Zdroju,
ul.  Grotta 3A – pokój nr  5. Otwarcie  ofert  jest jawne.  Podczas otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy oraz adresy
Oferenta wraz z proponowaną cena zakupu drewna.
8.    Zasady wyboru oferty:
(1) Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona komisja powołana przez Dyrektora BOSIR.

Jako najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższą zaproponowaną ceną
(2) Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają
taką samą cenę, to rozstrzygnięcie nastąpi na zasadach dodatkowej licytacji ustnej. Ceną wywoławczą w takim
przypadku jest cena najwyższa z pośród złożonych ofert, a postąpienie w licytacji wynosi minimum 10% tej ceny.
Uczestnicy licytacji  zgłaszają  ustnie  kolejne  postąpienie  ceny,  dopóki  mimo trzykrotnego wywołania  nie  ma
dalszych  postąpień.  Przetarg  wygrywa  ten  z  Oferentów,  który  w  licytacji  ustnej  zaoferuje  najwyższą  cenę.
Licytacja będzie przeprowadzona wśród obecnych Oferentów. Nieobecność, któregoś  z Oferentów nie wpływa
na ważność licytacji i  ostateczne rozstrzygnięcie przetargu.  
9.     Zasady sprzedaży drewna:
(1) Warunkiem przystąpienia do wycinki drzew jest podpisanie przez Oferenta umowy i zapłata zgłoszonej przez
niego ceny drewna najpóźniej w 2 dniu od zawarcia umowy, na wskazany rachunek bankowy BOSIR.     
(2) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  lub nie zapłaci ceny drewna
w  wymaganym  terminie  BOSIR  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,
bez konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania.
10.   Wymagane terminy wycinki drzew.
Sprzedawca bezwzględnie wymaga dokonania wycinki drzew w terminie do dnia 29 marca 2017 r.
11.   Postanowienia końcowe: 
Sprzedawca zastrzega sobie  prawo do odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu do chwili  jego rozpoczęcia,
bez podania przyczyny.
                                                                                                                             Z  up. Burmistrza
                                                                                                                     mgr inż. Marian Ragan
                                                                                                           Dyrektor  Buskiego Ośrodka Sportu
                                                                                                                   i Rekreacji w Busku-Zdroju        


