
                                                                                                             Mielec  08 czerwca 2022r 

Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. 

Ul. Wolości 171 

39-300 Mielec 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  
Nr ZUOK/SPRZ/2/06/2022 

Przetarg na „Sprzedaż drewna pozyskanego z terenów stanowiących     

                          własność Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

                                                Sp. z o.o. w Mielcu” 

1. Nazwa i siedziba jednostki prowadzącej sprzedaż: 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Wolności 171 

39-300 Mielec 

telefon: 17 583 11 41 

Adres e-mail: zuok@onet.eu. 

2. Miejsce i termin przeprowadzeniu przetargu 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.   

ul. Wolności 171,  39-300 Mielec w dniu 15 czerwca  2022r. o godz. 10:00 – pokój Głównego 
Księgowego 

3. Opis przedmiotu, rodzaj, typy i ilość surowca drzewnego będących przedmiotem sprzedaży 

Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących 

własność Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. , znajdującego się na terenie zakładu   

 

Lp./ozn 
Gatunek 
drzewa 

Lokalizacja Klasyfikacja 
Ilość 
(m3) 

1. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
19,76 

2. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
18,06 

3. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
15,81 

4. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
21,62 

5. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
23,20 

6. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
20,20 

7. sosna Nr. Dz. 1435/1  
Drewno 

tartaczne 
20,57 

W załączeniu zdjęcia poglądowe składowania drewna. 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć surowiec drzewny 

Przedmiotowe drewno w/w lokalizacjach można oglądać w dni robocze zakładu od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-14.00 po uzgodnieniu daty i godziny Tel : 603 78 74 56, 603 99 09 78 

 

  



5. Wadium  

Nie przewiduje się wniesienia wadium 

6. Cena wywoławcza 

Lp./ozn 
Gatunek 
drzewa 

Lokalizacja Klasyfikacja 
Ilość 
(m3) 

Cena 
wywoławcza 
netto z 1m3 

Cena 
wywoławcza 
brutto z 1m3 

1. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

19,76 
 

378,88 
 

466,02 

2. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

18,06 
 

378,88 
 

466,02 

3. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

15,81 
 

378,88 
 

466,02 

4. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

21,62 
 

378,88 
 

466,02 

5. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

23,20 
 

378,88 
 

466,02 

6. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

20,20 
 

378,88 
 

466,02 

7. sosna 
Nr. Dz. 
1435/1  

Drewno 
tartaczne 

20,57 
 

378,88 
 

466,02 

Cena wywoławcza surowca drzewnego jest ceną brutto. 

W/w cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta 

Oferta powinna zawierać: 

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 
  w pozycji dla której składana jest oferta.  

- oferowaną kwotę brutto z wyliczeniem wartości brutto dla wybranej pozycji w tabeli 

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 
nie zawiera  danych  wymaganych  przez Sprzedającego  lub są one  niekompletne, nieczytelne lub 
budzą inne wątpliwości, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej 
za nową ofertę.  
Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o odrzuceniu oferty. 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca 

1) Oferty pisemne należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres: 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wolności 171; 39- 300 Mielec  

w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku  do godz. 10:00 z adnotacją 

 „Przetarg na sprzedaż drewna ". 

2)    Termin związania ofertą: 30 dni. 

3) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

4) Przetarg publiczny odbędzie się, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta. 

5) Organizator przetargu wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę dla rozpatrywanej    

      pozycji tabeli zamieszczonej w ofercie. Oznaczony zestaw drewna wg tabeli. 

6) W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, sprzedający będzie kontynuował 

przetarg w formie aukcji między tymi oferentami. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną 

poinformowani. Aukcja może odbyć się również bezpośrednio po otwarciu ofert, jeżeli oferenci, który 

złożyli równorzędne oferty będą obecni na otwarciu ofert. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 

ceny wywoławczej. 

 



9. Termin zawarcia umowy sprzedaży, warunki płatności oraz odbioru nabytego surowca 

drzewnego: 

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez oferenta zawiadomienia 

 o wyborze oferty. 

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia 

umowy sprzedaży, na konto Sprzedającego w Banku, nr rachunku:26103012500000000034211201 

3) Zakupiony materiał drzewny należy odebrać na własny koszt z miejsca wskazanego przez 

Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty uiszczenia zapłaty w godzinach pracy Sprzedającego. 

4) Wydanie surowca drzewnego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Kupujący 

zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po dokonaniu czynności odbioru przedmiotu umowy i ponosi 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w wyniku 

realizacji umowy sprzedaży. 

5) Kupujący wykona na własny koszt wszystkie prace związane z zabezpieczeniem terenu, na którym mają 

zostać przeprowadzone prace podczas odbioru, jak również zabezpieczy wszystkie obiekty, urządzenia, 

sprzęty, itp. znajdujące się na terenie objętym robotami. 

6) Kupujący zapewni właściwą organizację i koordynację robót związanych z odbiorem surowca 

drzewnego i przeprowadzi je zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ponosi pełną 

odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót związanych z odbiorem 

wykonywanych własnymi siłami (BHP). 

10. Zastrzeżenia 

1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek  

    z ofert, bez podania przyczyny. 

2. Oferta dla swej ważności musi zostać złożona w stosunku co do przynajmniej jednej pozycji  

    objętych przetargiem. 

11. INFORMACJA DOTYCZĄC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., (dalej jako: 

Rozporządzenie) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. informuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Wolności 171, 39-300 Mielec (dalej jako: ZUOK Sp. z o. o.). 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZUOK Sp. z o. o. możliwy jest pod adresem e-mail: 

zuok@onet.eu lub listownie pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.l lit. c RODO w celu związanym  

z realizacją przetargu publicznego na sprzedaż surowca drzewnego w ramach postępowania  

nr ZUOK/SPRZ/1/04/2022  oraz na podstawie art.6 ust.l lit b) RODO - po wyborze oferty 

najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, 

której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 

celu przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 
 

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

mailto:zuok@onet.eu


danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia); 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących -w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 

Rozporządzenia); 

c) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 

Rozporządzenia); 
 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 

Rozporządzenia). 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy 

i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność realizacji tych celów. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

                                                                                                               

                                                                                                                      ZUOK Sp. z o. o. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy/ Oferta - wzór. 

2) Wzór umowy wraz z załącznikami. 

3) Zdjęcia poglądowe 

 


