
2. przetarg na sprzedaż drewna w 2017 roku  

OGŁOSZENIE  

Bieszczadzki Park Narodowy  

Ustrzyki Górne 19  

38-713 Lutowiska  

Zn. spr. DOP.4421. 2.2017 

I przetarg na sprzedaż drewna w 2017 roku na warunkach:  

 Przedpłata*  
 Loco-las po zrywce  

Przedmiotem przetargu jest drewno wielkowymiarowe pochodzące z drzewostanów na gruntach porolnych w  

Obwodzie ochronnym Górny San :  

 Św W_standard - 165,23 m
3
 , Obwód Ochronny Górny San 

Oferty powinny zawierać:  

 pełną nazwę Oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON,  
 określenie wielkości zakupu drewna przy odpowiednim sortymencie/grupie handlowej,  
 oferowaną cenę jednostkową netto,  
 czytelny podpis.  

Oferenci swoją ofertę składają na piśmie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. Oferta składana jest w zamkniętej kopercie, opisanej słowami „Sprzedaż drewna w BdPN 14 

marca 2017 r.”  

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

przelewem na rachunek bankowy BdPN lub gotówką w kasie Parku:  

Bieszczadzki Park Narodowy  

84 1130 1105 0005 2168 1320 0001  

Wadium wpłacone przelewem musi się znaleźć na rachunku BdPN w dniu  

14-03-2017 r. do godziny 12.15.  

Wadium wpłacone przez Oferenta, który:  

 wygra przetarg będzie wliczone w poczet przedpłat, należności lub na pisemny wniosek Oferenta 

zatrzymane na poczet następnego przetargu;  
 nie wygra przetargu - będzie zwrócone po rozpatrzeniu ofert, lub na pisemny wniosek Oferenta 

zatrzymane na poczet następnego przetargu.  

Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją drewna przeznaczonego do sprzedaży (załącznik nr 1), tabelę cen 

wyjściowych (załącznik nr 2), wzór umowy (załącznik nr 3) i regulamin przetargu (załącznik nr 4) można 

otrzymać w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19. Są one również dostępne na 

stronie internetowej www.bdpn.pl. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać pod numerem 

telefonu (13) 4610650 lub 724750059 – Dział Ochrony Przyrody – Ewelina Amarowicz.  

http://www.bdpn.pl/


Rejestracja uczestników przystępujących do przetargu oraz przyjmowanie wpłat wadium odbywać się będzie w 

siedzibie BdPN w Ustrzykach Górnych do dnia 14-03-2017r. do godziny 12.15.  

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 14-03-2017r. o godzinie 12.30.  

Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie zasad określonych w ogłoszeniu o przetargu na zn. spr. 

DOP.4421.2.2017oraz we wszystkich jego załącznikach. Po zakończeniu wszystkich części przetargu Oferenci, 

którzy wygrali przetarg bez zbędnej zwłoki przystępują do spisania z BdPN umowy na zakup drewna będącego 

przedmiotem przetargu.  

BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej BdPN oraz podana przed rozpoczęciem przetargu.  

Uwaga!!!  

Bieszczadzki Park Narodowy zawiadamia, że w związku ze znacznymi opadami droga wywozowa może być 

okresowo nieczynna. W okresie do podanego terminu wywozu planowane jest dwukrotne odśnieżenie drogi w 

okresie po ustaniu opadów i przed zapowiadanym przynajmniej kilkudniowym okresem bez opadów  i wiatru. 

Terminy zostaną uzgodnione w porozumieniu z kupującym który złoży ofertę z najwyższą ceną zakupu pozostali  

kupcy zostaną powiadomieni o planowanych terminach wywozu. 

Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – formularz oferty  
 Załącznik nr 2 – tabela cen wyjściowych  
 Załącznik nr 3 – wzór umowy  
 Załącznik nr 4 – regulamin przetargu  

* Kupujący posiadający historię zakupu drewna na kwotę min. 10 000 zł w ciągu 2 ostatnich 

lat od momentu ogłoszenia niniejszego przetargu mają możliwość dokonywania płatności po 

odbiorze towaru.  

 

 

 

 

 

https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2016/drewno2/oferta.pdf
https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2016/drewno2/cennik.pdf
https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2016/drewno2/umowa.pdf
https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2016/drewno2/regulamin.pdf

