
Winiary, dnia 07.08.2014 r.                                       

Regulamin sprzedaży w formie pisemnej licytacji drewna pochodzącego z drzew 

położonych na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania sprzedaży w formie 

pisemnej licytacji drewna pochodzącego z drzew położonych na terenie Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawczej w Winiarach , zw. dalej Regulaminem. 

 

II. Przedmiot licytacji. 

1.Przedmiotem  licytacji jest drewno pochodzące z drzew położonych na terenie Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej , Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn 

2. Drewno będące przedmiotem licytacji  można oglądać w miejscu i w godzinach  

wskazanych w ogłoszeniu o  pisemnej licytacji . 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w licytacji. 

1.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach ogłasza, organizuje i przeprowadza 

licytację  bezpośrednio.  

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach może odwołać ogłoszoną  licytację,  

niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości, w sposób wskazany 

w pkt.2  

2.Ogłoszenie o licytacji  podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed  

wyznaczonym dniem licytacji. Ogłoszenie o licytacji  zamieszcza na stronie internetowej 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach oraz stronach : Starostwa Powiatowego 

w Busku –Zdroju a także na stronie regionalnego portalu busko.com.pl 

3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą.  

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach.  



Cena wywoławcza licytacji  to minimum 50%  wartości ceny Lasów Państwowych 

podanych w wykazie licytowanego drewna.  

4.Pisemna oferta powinna zawierać : 

- dokładne dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) albo nazwę ( 

firmy ), adres ( siedziby) a także adres do korespondencji, telefon kontaktowy;  

- wyrażoną liczbowo i słownie cenę za przedmiot licytacji w wartości brutto z 

wyszczególnieniem gatunku drzewa oraz oznaczenia numerowego. 

- czytelny podpis oferenta. 

5. Oferta zostanie odrzucona, gdy: 

- oferta będzie nie podpisana. 

5. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający identyfikację 

oferenta, opatrzona napisem „Licytacja –drewno” 

6. Oferty należy składać na piśmie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o licytacji ,  

najpóźniej do godz. 12.00 ostatniego dnia składania ofert. Oferta złożona po terminie nie  

wiąże Placówki . Oferta nie może być zmieniona po terminie jej złożenia. 

7. Dopuszcza się sprzedaż drewna z każdego rodzaju drzewa odrębnie. 

IV. Komisja licytacyjna  

1.Czynności związane z przeprowadzeniem licytacji wykonuje komisja licytacyjna. 

2.Przewodniczacego oraz członków komisji licytacyjnej, w składzie 3 osób powołuje  

zarządzeniem Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach spośród 

pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach. 

3. Komisja licytacyjna  działa na podstawie nin. Regulaminu i obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Komisja licytacyjna zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie. 

5.Przewodniczący komisji licytacyjnej  sporządza protokół z licytacji.  

6.Protokół z  przeprowadzonej licytacji  sporządza się w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

7. Protokół z  przeprowadzonej licytacji podpisują przewodniczący i członkowie komisji  

V. Licytacja 

1.Przewodniczacy komisji licytacyjnej stwierdza prawidłowość ogłoszenia licytacji oraz  

ustala liczbę otrzymanych ofert. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy złożenie jednej 

oferty. 



2.Komisja licytacyjna: 

a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert, a następnie odrzuca 

oferty nie odpowiadające warunkom licytacji, 

b)wybiera najkorzystniejszą ofertę, uwzględniając najwyższą oferowaną cenę, 

c)sporządza protokół z przebiegu licytacji.  

3.Data podpisania protokołu z przebiegu licytacji jest datą zakończenia licytacji. 

4. Zawiadomienia oferenta, który wygrał licytację, określające termin i miejsce zawarcia  

umowy, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia licytacji. 

5.Uczestnik  licytacji pisemnej jest związany ofertą do daty zakończenia licytacji. 

6.W przypadku złożenia równorzędnych ofert o wyborze decyduje kolejność złożenia oferty. 

7. Oferent, który wygrał licytację  zobowiązany jest do odbioru drewna w własnym zakresie. 

8. Licytację  uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynęła ani jedna  

oferta lub nie wybrano żadnej z ofert, a także jeżeli komisja licytacyjna stwierdziła, że żadna  

oferta nie spełnia warunków licytacji. 

9.W razie gdy osoba lub firma, która wygrała licytację nie stawi się w miejscu i terminie  

podanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt.4 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 

w Winiarach może odstąpić od zawarcia umowy. 

10. W przypadku gdy licytacja zakończy się wynikiem negatywnym Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Winiarach przekaże nieodpłatnie drewno Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Starym Korczynie 

VI. Zawarcie umowy 

1.Zawarcie umowy na sprzedaż drewna , w wyniku przeprowadzonej licytacji ,  

nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia licytacji.  

Zawarcie umowy na sprzedaż drewna w drodze negocjacji następuje wtedy gdy  

strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem  

negocjacji. 

2.Wydanie drewna nastąpi na podstawie umowy na sprzedaż drewna oraz dowodu wpłaty. 

VII. Postanowienia końcowe 

1.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach może odwołać licytację, informując o 

tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia licytacji. 



2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach może unieważnić licytację bez 

podania przyczyn. 

3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach zastrzega sobie prawo zmiany nin. 

Regulaminu. Jednakże zmiana nie może nastąpić w trakcie trwania procedury licytacyjnej tj. 

od dnia ogłoszenia o  licytacji do publicznej wiadomości a dniem jego rozstrzygnięcia. 

 

 

Piotr Zeljaś – Dyrektor POW w Winiarach   

 


