
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Parkowa 5 62-035 Kórnik
tel. (+4861) 817 00 33 fax (+4861) 817 01 66 NIP: 785-00-02-578

Kórnik, 02 październik 2015 r.

Ogłoszenie przetargowe III
na sprzedaż drewna w 2015 r. w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

w formie przetargu ustnego nieograniczonego w drodze licytacji.

1. Przetarg obejmuje sprzedaż drewna w 2015 roku objętego planem cięć w ilości:

Grupa sortymentów Masa w m3

DREWNO  WIELKOWYMIAROWE  

Db  WO 60,03
Db czerw. WO 1,25
Bk WO 10,05
Md WO 3,74
So WO 290,06

Razem 365,13

DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE  IGLASTE

So S2a dł.1,2 mb 7,56
Św S2a dł. 1,5 – 2,5 mb 6,37
Md S2a dł.1,5 – 2,5 mb 18,12
So S2b do dł.1,5 mb (bez wyboru) 81,47

Św S2b dł. do 2,5 mb (bez wyboru) 10,15

Md S2b dł. do 2,5 mb (bez wyboru) 39,52

Jd S2b dł. do 2,5 mb(bez wyboru) 2,86

Razem 166,05

DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE  LIŚCIASTE

Bk S2b dł. 1,2 mb(bez wyboru) 17,70
Db S2b dł. do 1,5 mb(bez wyboru) 24,64
Ol S2b dł. 1,5 mb(bez wyboru) 4,23

Razem 46,57

DREWNO  OPAŁ

Św S4 15,03
So S4 100,00

Razem 115,03

Ogółem 692,78

2. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 09 października 2015 r., o godzinie 11.00 w sali nr 11 w budynku 
A. 
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3. Drewno zostało podzielone na losy wg poniższego wykazu  bez możliwości  dzielenia  lub łączenia 
poszczególnych losów:

nr losu  sortyment masa(m3) cena w zł netto

DREWNO WIELKOWYMIAROWE IGLASTE

Los nr 1  So WO 25,00
            
252,00 

Los nr 2  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 3  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 4  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 5  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 6  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 7  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 8  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 9  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 10  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 11  So WO 25,00
            
252,00  

Los nr 12  So WO 15,06
            
252,00  

Los nr 13  Md  WO 3,74
            
252,00  

 
 DREWNO  WIELKOWYMIAROWE  LIŚCIASTE   

Los nr 14  Db  WO 25,00
            
432,00  

Los nr 15  Db  WO 25,00
            
432,00  

Los nr 16  Db  WO + Db czerw.WO  (10,03+1,25) 11,28
            
432,00  

Los nr 17  Bk  WO 10,05
            
203,00  

  DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE  IGLASTE   

Los nr 18  So S2a dł.1,2mb 7,56
            
170,00  

Los nr 19  Św S2a dł.1,5 do  2,5mb 6,37 170,00 

Los nr 20  Md S2a dł.1,5 do 2,5 mb 18,12
            
170,00  
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Los nr 21  So S2b dł.1,5mb (bez wyboru) 20,00
            
216,00  

Los nr 22  So S2b dł.1,5mb (bez wyboru) 20,00
            
216,00  

Los nr 23  So S2b dł.1,5mb (bez wyboru) 20,00
            
216,00  

Los nr 24  So S2b dł.1,5mb (bez wyboru) 21,47
            
216,00  

Los nr 25
 Św S2b dł.  2,5mb (bez wyboru) Jd S2b  
2,5mb(b.wyboru) /10,15 + 2,86/ 13,01

            
225,80  

Los nr 26  Md S2b dł.  2,5mb (bez wyboru) 20,00
            
225,80  

Los nr 27  Md S2b dł.  2,5mb (bez wyboru) 19,52
            
225,80  

 DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE  LIŚCIASTE   

Los nr 28  Db S2b dł.1,5mb ( bez wyboru ) 24,64
            
231,00  

Los nr 29  Bk S2b dł.1,2mb ( bez wyboru) 17,70
            
225,00  

Los nr 30  Ol S2b dł.1,5mb  (bez  wyboru) 4,23 190,00 

 DREWNO  OPAŁOWE   

Los nr 30  So S4 100,00
               
88,00  

Los nr 31  Św  S4 15,03
               
88,00  

Podczas przetargu nie ma możliwości dzielenia lub łączenia poszczególnych losów.

4. Ceny wywoławcze podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia przetargowego. Postęp 
cen wyznacza się w wysokości minimum na 10 zł od cen wywoławczych za 1m3.

5. Podane ceny wywoławcze nie obejmują podatku VAT na drewno.

6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie zapisów  § 4  regulaminu przetargu.

7.  W  myśl  §  4  pkt. 1 regulaminu  przetargu,  wadium  należy  wpłacić  w  wysokości:  drewno 
wielkowymiarowe – 900,00 zł.  a  drewno średniowymiarowe – 600,00 zł (bez względu na planowaną 
masę zakupu drewna).
Zasady zwrotu wpłaconego wadium lub jego utraty na rzecz Instytutu  Dendrologii  PAN w Kórniku 
określone zostały w regulaminie przetargu - § 6 regulaminu przetargu. 

8. Klienci,  którzy  podpisali  z  Instytutem  Dendrologii PAN w Kórniku umowy kupna  -  sprzedaży, 
zobowiązani są do odbioru danej partii surowca (losu)  nie później niż 14 dni od chwili powiadomienia  
Klienta o przygotowaniu danej partii  surowca (losu) do odbioru. W przypadku odmowy kupna danej 
partii  surowca w terminie  14  dni,  Instytut   Dendrologii PAN w Kórniku zostawia  sobie  możliwość 
jednostronnego  przeniesienia  tej  ilości  surowca  do  puli  detalicznej  lub  przydzielenia  w  ramach 
obowiązujących form sprzedaży innemu nabywcy.
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9. Przetarg kończy się podpisaniem umów kupna -  sprzedaży drewna w 2015 r.  z Klientami,  którzy 
wygrali przetarg. Umowy należy podpisać do dnia 15 października 2015 r.

10. Integralną część ogłoszenia przetargowego  stanowią:
- załącznik nr 1 -  wykaz cen wywoławczych,
- załącznik nr 2 -  oświadczenie uczestnika przetargu,
- załącznik nr 3 -  regulamin sprzedaży drewna.

11. Instytut Dendrologii PAN  w Kórniku  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

 Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn

Załączniki nr:
1. Wykaz cen wywoławczych
2. Oświadczenie uczestnika przetargu
3. Regulamin sprzedaży

• Wszelkich informacji udziela inż. Andrzej   Niemier   tel.  kom.   533343312  
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Załącznik nr 1 
do ogłoszenia przetargowego III na sprzedaż drewna w 2015 r. 

w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

WYKAZ CEN WYWOŁAWCZYCH.
Ceny sprzedaże drewna loco las po zrywce obowiązujące w przetargu na sprzedaż 

w 2015 roku  (ceny nie zawierają podatku VAT).

Lp Sortymant klasa jakości je
dn

. 
m

ia
ry cena w zł

klasy grubości

1 Drewno wielkowymiarowe iglaste   1 2 3

 

So

WA0 m3  411,77 504,25

WB0 m3 277,20 341,21 389,59

WC0 m3 252,00 294,59 335,66

WD m3 192,78 209,66 227,56

 

Md

WA0 m3  427,64 506,77

WB0 m3 317,02 352,55 411,26

WC0 m3 252,00 293,58 337,18

WD m3 181,19 198,32 221,00

2 Drewno średniowymiarowe iglaste      

 

So S2a dł. 1,2 mb S2a m3 170,00

Sw, Md S2a 1,5mb do 2,5 mb S2a m3 170,00

So S2b dł. 1,5 mb bez wyboru S2b m3 216,00

Sw, Md, Jd S2b dł. 2,5 mb bez wyboru S2b m3 225,80

3 Drewno wielkowymiarowe liściaste   1 2 3

 

Db, Db cz.

WA0 m3  1248,48 1598,40

WB0 m3 561,60 902,88 1296,00

WC0 m3 432,00 622,08 838,08

WD m3 237,60 406,08 561,60

Bk

WA0 m3  490,45 621,18

WB0 m3 253,75 324,80 426,30

WC0 m3 203,00 253,75 324,80

WD m3 182,70 203,00 223,30

4 Drewno średniowymiarowe liściaste

 Db S2b dł. 1,5 mb bez wyboru S2b m3 231,00

 Bk S2b dł. 1,2 mb bez wyboru S2b m3 225,00

 Ol S2b dł. 1,5 mb bez wyboru S2b m3 190,00

5 Drewno średniowymiarowe iglaste (opał)      

 So, Sw S4 m3 88,00
Uwaga! Podane ceny wywoławcze nie obejmują podatku VAT na drewno.

Załącznik nr 2 
do  ogłoszenia przetargowego III  na sprzedaż drewna w 2015 r. 
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w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Oświadczenie uczestnika przetargu

I. Dane o firmie
W  związku z uczestnictwem w przetargu w dniu 09 października 2015 r. oświadczam, że jestem pełnoprawnym 
przedstawicielem firmy:
1. Nazwa firmy, adres .................................................................................................................
2. NIP *) ......................................................................................................................................
3. REGON ...................................................................................................................................
4. Firma działa od ........................................................................................................................
5. Przedmiot działalności firmy ...................................................................................................

*) Zgodnie z par. 19 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993r. (Dz.U.Nr 39, poz.176) z 
późniejszymi zmianami oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania Faktur 
VAT, a tym samym upoważniam  Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez żądania składania na nich 
podpisu Kupującego.

II. Oświadczenie uczestnika przetargu.

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem przetargu i przyjmuję te warunki 
bez zastrzeżeń.

..................................dnia ................2015 r.                   ...............................................................
                                                                                                  (podpis właściciela  firmy)

Załącznik nr 3 
do  ogłoszenia przetargowego III  na sprzedaż drewna w 2015 r. 
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Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Parkowa 5 62-035 Kórnik
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w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Regulamin sprzedaży drewna w formie przetargu ustnego 
w drodze licytacji w 2015 roku Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

§ 1.
1. Przetarg organizowany jest przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
2. Ogłoszenie następuje co najmniej na 7 dni przed przetargiem.
3. Instytut umieszcza informacje o przetargu na stronie internetowej oraz może przesłać je do nabywców .

§ 2.
1. Przetarg ustny w drodze licytacji może mieć formę:

- przetargu ograniczonego,
- przetargu nieograniczonego.

§ 3.
Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1. Nazwę i adres Instytutu.
2. Informację  na  temat  oferty  drewna  przeznaczonego  do  sprzedaży  wraz  z  cenami  wywoławczymi  i  ze  

wskazaniem, gdzie można zasięgnąć informacji szczegółowych.
3. Termin i miejsce przetargu.
4. Wysokość wadium i miejsce jego wpłacenia.
5. Pouczenie o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
6. Pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
7. Termin zawarcia umów sprzedaży.

§ 4.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu przetargowym w kasie  Instytutu  Dendrologii PAN w 

Kórniku najpóźniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem lub na konto bankowe Instytutu  Dendrologii PAN 
w Kórniku (46 1130 1088 0001 3144 5620 0001). W przypadku wpłaty na konto  Instytutu Dendrologii 
PAN w Kórniku wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie operacji finansowej - 
wpłaty wadium.

2. Akceptowanie regulaminu przetargu, potwierdzone podpisem na załączniku nr 2  ”Oświadczenie uczestnika  
przetargu”.

3. Posiadanie  w  Instytucie  aktualnego  na  dzień  przetargu  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed dniem przeprowadzenia przetargu. 

4. Posiadanie  przez  osobę  fizyczną  reprezentującą  podmiot  gospodarczy  dokumentu  stwierdzającego  jej  
umocowanie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz reprezentowanej firmy.

5. Punkt 3 i 4 nie dotyczy osób fizycznych.
§ 5.

1. Dopuszczalnymi formami płatności  za drewno jest  przelew gotówki  na konto Instytutu Dendrologii  PAN,  
wykonany przed odbiorem drewna lub gotówka w dniu sprzedaży. 

§ 6.

1.  Wadium  złożone  przez  uczestnika  licytacji,  który  nie  wygrał  przetargu  będzie  zwrócone  bezpośrednio  po 
zakończeniu przetargu lub przelewem (w zależności od formy dokonania wpłaty), a uczestnikowi, który wygra  
przetarg, zaliczone będzie na poczet wartości zakupionego drewna,  przy odbiorze końcowej partii drewna.

2. Wadium przepada na rzecz Instytutu, jeżeli nabywca, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w 
terminie ustalonym w ogłoszeniu przetargowym lub nie odbierze w terminie masy drewna zawartej umową.

§ 7.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora  
Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

§ 8.
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Przetarg ustny w drodze licytacji przebiega wg następujących zasad:
1. Przewodniczący  Komisji  Przetargowej  otwiera  przetarg  przekazując  uczestnikom  szczegółowe  informacje 

dotyczące licytacji oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firm, które wpłaciły wadium 
i zostały dopuszczone do przetargu zgodnie z § 4.

2. Partie drewna licytowane są w losach, których wykaz podany zostaje w ogłoszeniu przetargowym.
3. Sposób i postęp ceny na dany los drewna podany zostanie w ogłoszeniu przetargowym.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny na dany los.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich zaoferował co najmniej cenę 

wywoławczą.
6. Po ustaniu zgłoszenia postąpień ceny Przewodniczący Komisji  Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią 

cenę  i  zamyka przetarg  na  dany los  drewna,  ogłaszając  imię  i  nazwisko lub  nazwę firmy,  która  wygrała 
przetarg. 

§ 9.
Dyrektor  Instytutu  Dendrologii  Polskiej  Akademii  Nauk  może  ustalić  inne  zasady  jak  w  §  8,  podając  je  w 
ogłoszeniu przetargowym.

§ 12.
1. Przedmiotem licytacji jest drewno loco las po zrywce, przygotowane wg obowiązujących norm tj.:

PN-93/D-95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste.

„Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe iglaste”. (Zarz. 47 DGLP z dnia 31.05.2002r).

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.
PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.
PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady.

2. Szczegółowy przedmiot licytacji określony jest w ogłoszeniu przetargowym.
3. Drewno So WD przegotowywane jest na życzenie odbiorcy i wchodzi w zakres wylicytowanych losów po  

wyrażeniu chęci odbioru tych sortymentów przez kupującego.
§ 13.

W przypadku zakupu przez jeden podmiot  gospodarczy (osobę fizyczną)  kilku partii  drewna (losów),  umowa 
sprzedaży  zostaje  spisana  na  łączna  masę  i  średniąważoną  cenę  (przyjmując  pełne  złote  z  zaokrągleniami 
stosowanymi w matematyce).
O kolejności  przygotowania drewna z wylicytowanych losów decyduje sprzedający z uwzględnieniem potrzeb  
kupującego.

§ 14.
Wszelkie niejasności i sprawy wynikłe podczas postępowania przetargowego rozstrzyga Przewodniczący Komisji 
Przetargowej.

§ 15.
Zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w 
formie pisemnego aneksu i wydaje jednolity tekst obowiązującego regulaminu.

§ 16.

W razie niejasności lub zastrzeżeń związanych z przebiegiem i wynikami przetargu Kupujący ma prawo skorzystać  
z odwołania na piśmie złożonego do Dyrektora Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w terminie 7 dni od 
dnia przetargu.

§ 17.

Komisja Przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać:
- termin i miejsce przetargu,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- ilość kupujących dopuszczonych do licytacji,
- rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem.

§ 18.
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W przypadku uchylenia się przez nabywcę od zawarcia umowy kupna – sprzedaży drewna wylicytowanego na  
przetargu  oraz  w  przypadku  nie  sprzedania  drewna  z  innych  przyczyn  w  pierwszym  przetargu,  Komisja  
Przetargowa w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – po dokonaniu analizy 
popytu i podaży drewna – może przeprowadzić drugi przetarg ustny w drodze licytacji lub sprzedać drewno w 
innej dopuszczalnej formie.

§ 19.

Integralną część regulaminu przetargu stanowią:
a) ogłoszenie przetargowe wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1 – wykaz cen wywoławczych,
- załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika przetargu,

b) umowa kupna – sprzedaży.
§ 20.

Instytut  Dendrologii  Polskiej  Akademii  Nauk  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  przetargu  bez  podania 
przyczyn.

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn

Zał.  do regulaminu 
sprzedaży drewna w 2015 r.
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UMOWA nr ……/2015
zawarta  w  dniu  …………..  2015 roku  pomiędzy  :  Instytutem  Dendrologii  Polskiej  Akademii  Nauk 
zwanym w dalszej  treści  umowy „Sprzedającym”  mającym  siedzibę  przy  ulicy  Parkowej  5,  62-035 
Kórnik reprezentowanym przez Dyrektora – prof. dr hab. Jacka Oleksyna
a
………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym”, w imieniu której działa Właściciel.
Niniejsza umowa zawarta jest w oparciu o wynik przetargu z 09.10.2015 roku na sprzedaż drewna przez 
Sprzedającego w 2015 roku.

§ 1
1. Przedmiot umowy jest drewno pozyskane zgodnie z obowiązującymi w kraju normami, z terminem 

odbioru w okresie od 15.10.2015 r. do 30.12.2015 r. w sortymentach jak niżej.

Lp Gatunek Sortyment Ilość m3 Cena netto
(loco las po 
zrywce)

Sposób 
zapłaty

Termin zapłaty

1 wg tabeli § 9 przelew
gotówka

do dnia odbioru drewna

2 wg tabeli § 9 przelew
gotówka

do dnia odbioru drewna

2. Niniejsza umowa obejmuje warunki określone w regulaminie przetargu na 2015 rok.
§ 2.

1. Określona (ustalona w wyniku przetargu) w § 1 cena netto obowiązuje przy zapłacie w dniu odbioru 
drewna.  Jest  to  cena  na  bazie  loco  las-droga  wywozowa (po zrywce).  Do powyższej  ceny  netto 
doliczany jest podatek VAT.

2. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu gotówki na konto (46 1130 1088 0001 3144 5620 0001) lub 
do kasy Sprzedającego.

§ 3
1. Sprzedaż drewna dokonana będzie na warunkach loco las przy drodze wywozowej.

2. Kupujący dokona odbioru drewna własnym staraniem i na własny koszt.

3. Drewno wydane będzie wyłącznie po wcześniejszym przedstawieniu dowodu wpłaty gotówki do kasy 
Sprzedającego lub dowodu wykonania przelewu należności na konto Sprzedającego wskazane w § 2.

4. Odbiór drewna musi być dokonany w terminie określonym w § 1.

5. W przypadku nieodebrania drewna w ciągu 2 tygodni od daty zapłaty za drewno, Sprzedający nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub deprecjację sprzedanego surowca.

§ 4
Sprzedający zastrzega sobie własność rzeczy sprzedanej do chwili zapłaty ceny w pełnej wysokości. 
Zastrzeżenie własność rzeczy sprzedanej dotyczy również produktów, produkcji w toku oraz produktów 
gotowych powstałych w wyniku przetworzenia surowca drzewnego określonego w § 1 umowy, do chwili 
ich wydania kontrahentom Kupującego.

§ 5.
1. Realizację sprzedaży objętej umową o różnice +/- 10 % od wielkości ustalonej w umowie uznaje się 

za pełną.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub w części 

spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenie, które w chwili podpisania umowy nie mogło 
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być przez strony przewidziane i zostało spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (np. 
pożar, powódź, i inne klęski żywiołowe, strajki itp.).

§ 6
Do określenia jakości drewna, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz jego pomiaru i 
przygotowania do sprzedaży mają zastosowanie następujące normy:
PN-93/D-95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
PN-93/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste.
„Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe iglaste” (Zarz. 47 DGLP z dnia 31.05.2002 r).
„Warunki techniczne na drewno łuszczarskie WB 1 obowiązujące w RDLP w Poznaniu”.
„Warunki techniczne na drewno okleinowe”.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.
PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.
PN-79/D-01011 Drewno okrągłe wady.

§ 7
Reklamacje jakościowe i ilościowe Kupujący zgłasza na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
drewna, a rozpatrywane będą przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego w ciągu 
14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

§ 8
Dopuszcza się sprzedaż drewna nie będącego przedmiotem niniejszej umowy (innych gatunków lub 
sortymentów) na warunkach niniejszej umowy, przy zastosowaniu cen detalicznych obowiązujących w 
dniu sprzedaży drewna.

§ 9
1. Sprzedaż drewna odbywa się wg cen netto (bez podatku VAT) podanych w poniższej tabeli:

Lp Sortyment Klasa jakości
Jednostka 

miar

Ceny w złotych
Klasy grubości

1 m3

2 m3

2. Zastosowano ceny wylicytowane dla losów nr: ………………………………..

§ 10
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

SPRZEDAJĄCY                                                                                                     KUPUJĄCY

Podpis i pieczęć                                                                                                                                                                              Podpis i pieczęć 
Załącznik nr 2 

do regulaminu sprzedaży drewna w 2015 r.
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Oświadczenie uczestnika przetargu

III.Dane o firmie
W  związku z uczestnictwem w przetargu w dniu …………………….. oświadczam, że jestem pełnoprawnym 
przedstawicielem firmy:
1. Nazwa firmy, adres .................................................................................................................
2. NIP *) ......................................................................................................................................
3. REGON ...................................................................................................................................
4. Firma działa od ........................................................................................................................
5. Przedmiot działalności firmy ...................................................................................................

*) Zgodnie z par. 19 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993r. (Dz.U.Nr 39, poz.176) z 
późniejszymi zmianami oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania Faktur 
VAT, a tym samym upoważniam  Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez żądania składania na nich 
podpisu Kupującego.

IV. Oświadczenie uczestnika przetargu.

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem przetargu i przyjmuję te warunki 
bez zastrzeżeń.

..................................dnia ................2015 r.                   ...............................................................
                                                                                                  (podpis właściciela  firmy)
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