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Jasło, dnia, 27. 10. 2021 r.
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OBWIESZCZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM
PowiatowyZarządDrógw Jaśle
ul. Rynek 18; 38-200Jasło
e-mail: pzdjaslo@pro.onet. pl, strona internetowa: www.pzd. powiat.jaslo.pl
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA:

Sprzedażdrzew"na pniu" rosnących'wciągu drógpowiatowychwrazz wykonaniem ich
wycinki i uporządkowaniemterenu po wycince- 6 zadań.
Składający ofertę musi zobowiązaćsię do zakupu wszystkich drzew"na pniu" objętych
zadaniem.

Cena w woławcza dla każde o drzewa w zależności od zadania w nosi:

l zł + VAT(8%) lub Izł + VAT(23%)
Termin realizacji: do 15.12.2021 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Sprzedaży Drewna można uzyskać na stronie internetowej
www. pzd. powiat. jaslo. pl /bip/ lub w siedzibie; Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18,
38-200Jasło pokój nr 311
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena -100 %

Oferta z najwyższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą.

Organizatorowiprzetargu przysługuje prawo zamknięciaprzetargu bez wybrania
którejkolwiekz ofert.
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Paulina Zurowska- Kraus
i Magdalena Machowska- Tel. 13 443 51 40

Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 08. 11.2021 r. do godz. 13:30
na adres PowiatowyZarząd Drógw Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w kopercie zamkniętej
w taki sposób aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego
otwarcia lub ujawnienia treści oferty z dopiskiem; "Sprzedaż drzew na pniu". Nie otwierać

przed 08.11.2021 r. godz.: 13:40"
Ze względuna stan pandemii złożenie ofert należy poprzedzićtelefoniczną informacją pracownika
PowiatowegoZarząduDrógw Jaśle pod nr telefonu 13 443 51 40 celem potwierdzenia złożenia
oferty. Koperta oferty powinna być prawidłowo i czytelnie opisana, aby uniknąćpomyłki złożenia
jej w nieodpowiednim miejscu.

Otwarcieofert nastąpi w dniu 08. 11.2021 r. godz.: 13:40"w siedzibie: PowiatowyZarząd
Dróg w Jaśle, ul, Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 311

Termin związaniaz ofert<i wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
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