
PZD.ZPU.23.2013 Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie

Częstochowa, dnia 06.08.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 ogłasza postępowanie 
na sprzedaż drewna, tj:

Zadanie nr 1
Drewno opałowe w ilości ok. 30 m przestrzennych składowane w miejscowości Rudniki 
Cena wywoławcza 1 500,00 zł 

Zadanie nr 2
Drewno  opałowe  akacjowe  o  masie  12  m przestrzennych  składowane  w  miejscowości 
Poczesna 
Cena wywoławcza 900,00 zł

Transport i załadunek zakupionego materiału w zakresie własnym z Obwodu Drogowo-Mostowego nr 
1 w Rudnikach lub z Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej  (odpowiednio do złożonej 
propozycji cenowej).

Szczegółowych informacji  udziela: Kierownik służb interwencyjnych Adam Jesionek, tel. 34/3229-
224. 

Drzewo można również obejrzeć na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Rudnikach lub na 
terenie  Obwodu  Drogowo-Mostowego  nr  3  w  Poczesnej  po  wcześniejszej  informacji 
telefonicznej.

Ofertę można złożyć na wybrane zadanie lub na całość przedmiotu postępowania.
Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie ul.  Sobieskiego 9, 
pok. 241 do dnia 12.08.2013 r. do godz. 09:00 w zamkniętych kopertach posiadających oznaczenie 
„Oferta zakupu drewna – PZD.ZPU.23.2013”. Z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 12.08.2013 r.  do 
godz. 09:10”.

Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:10. O wynikach postępowania oferenci zostaną 
powiadomieni niezwłocznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.
Zakupione drzewo będzie do odbioru po wpłaceniu przez oferenta należnej kwoty.

Wszystkie  informacje  dotyczące  postępowania  (licytacji)  można  uzyskać  na  stronie  internetowej 
www.pzdczestochowa.4bip.pl, osobiście w siedzibie PZD Częstochowa, ul. Sobieskiego 9, pokój nr 
244  w  godz.  od  7:00  –  15:00,  telefonicznie  nr  34  3229224  lub  pod  adresem  e-mail: 
k.nowowiejska@czestochowa.powiat.pl

Załącznik:
1. Formularz propozycji cenowej

mailto:k.nowowiejska@czestochowa.powiat.pl


PZD.ZPU.23.2013 Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie

Częstochowa, dnia 12.08.2013 r.

Powiatowy Zarząd Dróg 
42-200 Częstochowa
Ul. Sobieskiego 9

FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Sprzedaż drewna składowanego na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Rudnikach 

lub i terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej”
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:
NAZWA……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

ADRES……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

REGON................................................................................……………

NIP ........................................................................................…………

NR TEL/FAX.........................................................................…………

ADRES E-MAILA……………………………………….…………

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH  DO  REPEREZENTACJI  FIRMY  (osoby 
podpisujące umowę)

................................................................................................

................................................................................................

Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione  
w  dokumencie założycielskim dołączyć do oferty
NAZWISKO I FUNKCJA OSOBY UPOWAŻNIO-
NEJ DO KONTAKTU

……………………………………………………….…

Nr zadania i przedmiot Cena brutto [zł] za zakup drewna
Drewno opałowe w ilości ok. 
30 m przestrzennych 
składowane w miejscowości 
Rudniki *

……………………

słownie:

(…………………………………………………………………………………

………… /100)
Drewno opałowe akacjowe o 
masie 12 m przestrzennych 
składowane w miejscowości 
Poczesna *

……………………

słownie:

(…………………………………………………………………………………

………… /100)
Transport i załadunek zakupionego materiału w zakresie własnym z Obwodu Drogowo-Mostowego 
nr 1 w Rudnikach lub z Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej (odpowiednio do złożonej 
propozycji cenowej).

* przekreślić lub wpisać „nie dotyczy” jeżeli oferent nie składa propozycji cenowej na dane zadanie

……………………………………..

Podpis i pieczątka oferenta
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