
ZARZĄDZENIE Nr 83/2022 

Wójta Gminy Kluczewsko 

z dnia 05 września 2022 r. 

 

w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z usuniętych drzew z pasa drogowego drogi 

gminnej wewnętrznej oraz z pasa drogowego drogi publicznej 332007T. 

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z 

dnia 25 marca 2022 roku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 75/2022 z dnia 18 

sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego w Urzędzie Gminy Kluczewsko  zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Przeznacza się do sprzedaży drewno pozyskane z usuniętych drzew z pasa 

drogowego drogi gminnej wewnętrznej oraz z pasa drogowego drogi publicznej 332007T. 

Asortyment drewna przeznaczonego do sprzedaży wskazany został w ogłoszeniu o sprzedaży, 

o którym mowa w § 3.    

 

 § 2. Pozyskane drewno zostanie sprzedane w drodze składania pisemnych ofert.  

 

 § 3. 1. Ogłoszenie o sprzedaży drewna stanowi załącznik do niniejszego zrządzenia.  

 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kluczewsko,  a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko. 

 

 § 4. Powołuje się komisję przetargową do wykonania czynności związanych z 

przeprowadzeniem sprzedaży drewna w składzie: 

 

1.  Prokop Wojciech         – przewodniczący komisji 

2.  Wyrwał Monika          – członek komisji 

3.  Ławiński Krzysztof     - członek komisji 

 

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

                                                                                                      

                                                                                            WÓJT  GMINY 

                                                                                              /-/Pałka Rafał 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr  83/2022 

z dnia 05 września 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE  

Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza III przetarg  pisemny ofertowy  

na sprzedaż drewna  

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z 

dnia 25 marca 2022 roku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 75/2022 z dnia 18 

sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego w Urzędzie Gminy Kluczewsko Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza III przetarg 

pisemny ofertowy  na  sprzedaż drewna   pozyskanego z usuniętych drzew z pasa drogowego 

drogi gminnej wewnętrznej oraz z pasa drogowego drogi publicznej 332007T 

Skład gatunkowy: WC01 – sosna, WC02 – sosna, WC03 – sosna,   

Dopuszcza  się składanie ofert częściowych na poszczególne stosy.  Oferty mogą być  

składane na jeden  lub więcej stosów. 

W poszczególnych stosach znajdują się następujące ilości drewna: 

Numer  

stosu 

Sortyment Opis drewna Masa m3 Wysokość 

wadium 

Wartość  

brutto 

1 Drewno 

wielkowymiarowe 

WC 01,2,3; WD2,3 

– sosna 

Drewno tartaczne 

wyrobione w całych 

długościach-dłużyca 

sosnowa 

 

65,71  

  

2015,00 zł 

  

  20 146,77zł 

2 Drewno 

wielkowymiarowe 

kłodowane 

sosnowe 

Drewno tartaczne 

wyrobione w kłodach 

długości 3 mb 

 

6,24  

    

189,00 zł 

 

  1 885,75 zł 

3 Drewno 

średniowymiarowe 

S2a – papierówka 

sosnowa 

Drewno użytkowe 

wyrobione w 

długościach 2,5 mb 

 

25,90 

    

532,00 zł 

 

   5 317,27 zł 

 RAZEM  97,85 - 27 349,79 zł 

 

Ogólna masa pozyskanego drewna: 97,85  m3 

Łączna wartość pozyskanego drewna    27 349,79 zł (brutto). 

 

 



1. Nazwa i siedziba sprzedającego oraz osoba do kontaktów : 

 

Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko 

Osoba do kontaktów:  Wojciech Prokop , tel. 531 742 319 lub 44 78142 44 wew.20 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Siedziba Urzędu Gminy Kluczewsko : ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko, sala obrad 

I piętro . 

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu pisemnego na sprzedaż drewna nastąpi w dniu                          

12 września  2022 r. o godz. 10ºº przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy 

Kluczewsko. 

      

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane drewno: 

 

Wyszczególnione na wstępie  drewno  przeznaczone do sprzedaży można oglądać w 

miejscowości Praczka. 

 

          4.  Warunki  przetargu: 

 

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości  ceny 

wywoławczej  dla każdego gatunku drewna na które kupujący składa ofertę. Jeżeli kupujący 

składa ofertę na więcej niż jeden stos wadium stanowi sumę wadiów dla poszczególnych 

stosów.  Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  Wadium  płatne jest  przelewem na konto 

Gminy Kluczewsko 07852500020031030000130266 

 

   Przelew powinien zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby biorącej udział w 

przetargu  lub nazwę firmy i jej siedzibę oraz oznaczenie: numeru stosu/stosów na które 

Oferent składa ofertę   

 

      5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 

 

Oferta  pisemna złożona w przetargu powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres  lub nazwę  firmy i  siedzibę oferenta; 

2) oferowaną cenę oraz wskazanie stosu (stosów) na które składa ofertę; 

3) oświadczenie  oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu; 

4) dowód wniesienia wadium. 

Wzór oferty znajduje się w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

     6. Pozostałe  warunki  przetargu. 

 

6.1 Oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim i podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione  do zaciągania zobowiązań. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie  z 

adnotacją: „  III Przetarg  pisemny ofertowy  

                na sprzedaż drewna „ 

      Miejscem składania ofert jest sekretariat Urzędu Gminy Kluczewsko przy ul. 

Spółdzielczej 12 w terminie  do dnia  12 września  2022 r. do godz. 9 00   lub przesłać 



pocztą na adres: Urzędu Gminy Kluczewsko przy ul. Spółdzielczej 12 w terminie  do dnia  

12 września r. do godz. 9 00   ( decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 

Dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

6.2 Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

 

6.3  Wszystkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.    

 

6.4  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone 

na poczet ceny nabytego składnika majątku ruchomego.  Pozostałym osobom wadium zwraca 

się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później  

niż w terminie 7 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu  albo 

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

 

6.5  Z wyłonionym w drodze przetargu nabywcą  składników majątku ruchomego zostanie 

zawarta umowa  kupna – sprzedaży w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty 

ceny nabycia ustalonej w przetargu. 

 

6.6  Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym 

terminie  lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie, Wójt Gminy 

Kluczewsko odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.  

 

6.7 Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Kluczewsko, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko oraz stronie 

internetowej Gminy Kluczewsko.  

 

6.8  Oferta Kupującego jest wiążąca do dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

 

 

  

  

 

                                                                                             WÓJT  GMINY 

                                                                                              /-/Pałka Rafał 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            

 

Kluczewsko, dnia  ………………. 2022 r. 

WZÓR OFERTY 

………………………… 

                                                                                                          miejscowość i data 

…………………………………… 

…………………………………… 

 pełna nazwa oferenta oraz adres 

Wójt Gminy Kluczewsko  

OFERTA CENOWA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym na  sprzedaż drewna 

pozyskanego z usuniętych drzew z pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej oraz z pasa 

drogowego drogi publicznej 332007T składam/składamy następującą ofertę: 

Numer  

stosu 

SORTYMENT Cena zł. Cena słownie 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

    

    

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się ze specyfiką terenu z którego będę odbierać 

przedmiotowe drewno  i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczną  informację 

do przygotowania  oferty. Zobowiązuję się  w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 

stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze mojej oferty. 

                                                                                                                              

…………………………… 

                                          

                                                                                                              czytelny podpis 



UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 

zawarta w  dniu  …. …………. 2022 roku  w Kluczewsku pomiędzy: 

Gminą Kluczewsko z siedzibą ul. Spółdzielcza 12, 29 -120 Kluczewsko 

 NIP ………….., REGON ………………………….. 

reprezentowaną przez: 

Rafała Pałkę – Wójta Gminy Kluczewsko 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyny Bugała-Piotrowskiej 

 zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”  

 a 

…………………………………………………………….. 

zam……………………………………………………………… 

zwanym  w dalszym ciągu umowy „ Kupującym ” 

o następującej treści: 

§ 1 

1.Przedmiotem umowy  sprzedaży drewna  –  nr stosu …… , gatunek ……..  

2.Sprzedający oświadcza, że: 

-  jest właścicielem  drewna gatunku ……. 

 -  drewno  będące przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolne od  wad 

prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest drewno i nie stanowi on przedmiotu zastawu bądź zabezpieczenia. 

§ 2 

1.Sprzedający sprzedaje Kupującemu  drewno  określone w § 1, zgodnie z przeprowadzonym 

postępowaniem   przetargowym pisemnym ,  który odbył się w dniu  12 września  2022 r. za 

cenę  …………….zł.  brutto ( słownie: ………………………….złotych 00/100 groszy ).      

2. Kupujący dokonał zapłaty wskazanej w ust. 1 ceny na rachunek Sprzedającego przed 

zawarciem umowy, na potwierdzenie czego przedkłada  dowód uiszczenie ceny, który 

stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

§ 3 

1.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych stosu/stosów drewna przed  ich 

odebraniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Kupujący kwituje odbiór drewna gatunku …. będącego przedmiotem sprzedaży na 

protokole odbioru.  

§ 4 

Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu rościł 

żadnych pretensji do Sprzedającego. 

§ 5 

Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.  

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  zastosowanie mają obowiązujące  w tym 

zakresie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym  dla każdej ze 

stron. 

 

 Kupujący:                                                                                            Sprzedający:  



                

(Pieczęć Oferenta/lub dane 

adresowe w przypadku osób 

fizycznych) 

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży 

 

Składając ofertę w przetargu publicznym na: 

„Sprzedaż drewna pozyskanego z usuniętych drzew z pasa drogowego drogi gminnej 

wewnętrznej oraz z pasa drogowego drogi publicznej 332007T . 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży. 

2. Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

przedmiotu sprzedaży. 

3. Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę uwag co do jej formy i treści. 

4. Posiadam wystarczające zabezpieczenie finansowe pozwalające na dokonanie 

zapłaty za zakupiony majątek ruchomy. 

5. W terminie określonym w umowie jestem w stanie dokonać wywozu 

zakupionego zbędnego majątku ruchomego - na własny koszt. 
  

 

(podpis Oferenta) 

*) niepotrzebne skreślić 
 

 ............................................. dnia ..............................  2022 roku 


