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OŚ.6130.11.2021.RL 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna 

Działając na podstawie § 4 ust. 3a i § 5 ust. 1a Zarządzenia nr 25/2020 Burmistrza 

Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny 

sprzedaży drewna, zmienionego zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. oraz 

zarządzeniem nr 27/2021 z dnia 02 lutego 2021 r., ogłasza się o zamiarze sprzedaży drewna 

pozyskanego z terenów zieleni publicznej. Asortyment drewna przeznaczonego do sprzedaży 

i miejsca jego zdeponowania przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wykaz drewna i korzeni przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym telefonicznym lub 

mailowym uzgodnieniu terminu oględzin ze Sprzedającym (tel. 61 1018245 lub 

os@mosina.pl ). 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O zakup drewna mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki 

organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej. 

2. Sprzedający nie wymaga wnoszenia wadium. 

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) nazwę i adres kupującego, 

b) oferowane ceny w zł brutto za 1 m
3
 drewna określonego asortymentu, 

Lp. Lokalizacja Rodzaj asortymentu Ilość w m
3
 

1 

 

ul. Sowiniecka 6G w Mosinie 

(dz. nr ewid.: 2131/28, obręb Mosina) 

– teren  Zakładu Usług Komunalnych 

w Mosinie 

 

drewno liściaste i iglaste 95,88 

2 
drewno liściaste gatunku 

topola kanadyjska 
239,12 

3 
teren tzw. Glinianek w Mosinie 

(dz. nr ewid.: 230/4, obręb Mosina) 
drewno iglaste 17,00 

4 
ul. Pożegowska w Mosinie 

(dz. nr ewid.: 180/7, obręb Mosina) 
korzenie 5,00 

mailto:os@mosina.pl


 

 

 

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 

tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558 

 ekologia@mosina.wokiss.pl  

 www.mosina.pl 

c) wskazanie ilości i asortymentu objętego ofertą, 

d) oferowany termin odbioru, 

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i jest związany 

ofertą w okresie 30 dni licząc od dnia 08 marca 2021 r. 

Oferty niekompletne, niezawierające wszystkich informacji będą uznane 

za oferty niespełniające wymagań sprzedającego i nie będą rozpatrywane.  

4. Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną nazwą wykonawcy i opisaną „Sprzedaż 

drewna” należy złożyć w siedzibie sprzedającego pod adresem Urzędu Miejskiego 

w Mosinie przy pl. 20 października 1, 62 -050 Mosina, wysłać pocztą tradycyjną lub 

przez platformę ePUAP. 

5. Termin składania ofert upływa o godzinie 12:00 w dniu 08 marca 2021 roku. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Kryterium wyboru ofert jest cena. Wybrane zostaną oferty z najwyższą ceną. 

7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rokowań złożonych 

ofert. 

8. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy 

kupna – sprzedaży drewna.  

Zakres obowiązków kupującego:  

Kupujący zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt: 

1. zabezpieczenia i oznakowania terenu na czas załadunku drewna zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP, 

2. odbioru zakupionego drewna na koszt własny, 

3. uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zdjęcia asortymentu drewna objętego sprzedażą. 

2. Projekt umowy kupna - sprzedaży 


