Nadleśnictwo Gorlice
Zagórzany, 25.listopada.2021.
Zn. spr.: SA.234.4.2021
(

OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Gorlice ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ofertowy na
sprzedaż używanych stelaży – konstrukcji stalowych namiotów foliowych
na szkółce leśnej w Zagórzanach i piecyków blaszanych.
1. Szczegółowy wykaz oferowanych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
(zwanych dalej "przedmiotem sprzedaży") znajduje się w załączniku nr 1 do
ogłoszenia.
2. Oferowane składniki majątkowe udostępnione zostaną do wglądu na życzenie
osoby zainteresowanej po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną od
poniedziałku do piątku (w godzinach od 7:00 do 15:00) pod nr tel. 18 351 13 87
wew.32.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu
sprzedaży. Rękojmia organizatora z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedaży
jest wyłączona.
4. Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w
siedzibie
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zawierającej dopisek „Oferta zakupu używanych konstrukcji stalowych – NIE
OTWIERAĆ przed 08.12.2021 r. godz. 9:30”
5. Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2021 roku, godzina 9:00. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent pod rygorem wykluczenia z przetargu może złożyć tylko jedną ofertę na
dany przedmiot sprzedaży. Dopuszcza się złożenie oferty na kilka różnych
przedmiotów sprzedaży.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa w dniu 08.12.2021 roku
o godz. 09.30, w sali narad.
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8. Kryterium wyboru nabywcy - najwyższa cena ofertowa na dany przedmiot
sprzedaży. W przypadku złożenia kilku ofert na dany przedmiot sprzedaży
o takiej samej cenie, Komisja Przetargowa wezwie oferentów do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych.
9. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została ona złożona: po wyznaczonym
terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych i dokumentów, o których
mowa w niniejszym ogłoszeniu.
10. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w
trybie przetargu. W związku z powyższym w ofercie powinien zostać podany
e-mail kontaktowy.
11. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Nadleśnictwa.
12. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół, który będzie
podlegał zatwierdzeniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice .
13. Niniejsze ogłoszenie stanowi regulamin przetargu .
14. Nadleśnictwo Gorlice nie wysyła wystawionych na sprzedaż przedmiotów.
Płatność za zakupiony przedmiot wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
Odbiór (preferowany odbiór osobisty) zakupionych przedmiotów będzie możliwy
po zaksięgowaniu należności za zakupiony przedmiot na rachunku bankowym
Nadleśnictwa. Zakupione przedmioty należy odebrać w całości w ciągu jednego
dnia roboczego. (W przypadku konstrukcji stalowych stojących 10 dni na
rozebranie.) W razie nieodebrania w całości, przedmioty pozostawione oddane
zostaną do utylizacji na koszt kupującego.
15. Nadleśnictwo Gorlice zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub
wycofania dowolnych przedmiotów sprzedaży bez podania przyczyny.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Gorlice
z siedzibą w 38-333 Zagórzany 343.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych
przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5
października 1993 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze. zm.). Więcej informacji, na temat
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przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących
Pani/Panu praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej
http://www.gorlice.krakow.lasy.gov.pl lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Administratora.

Z wyrazami szacunku
Józef Legutko
Nadleśniczy
(podpisano elektronicznie)

Załączniki:
1.
2.

Zał. nr 1 - wykaz oferowanych przedmiotów sprzedaży.
Zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego

Do wiadomości:
1. Strona internetowa Nadleśnictwa Gorlice.
2. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa Gorlice.
3. RDLP w Krakowie
4. Nadleśnictwa RDLP w Krakowie

3

