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Nr GN.6821.21.2016.TD 

O G Ł O S Z E N I E 

O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO 
 

Starosta Opolski jako reprezentant Skarbu Państwa informuje, iż posiada do sprzedania drewno 

opałowe pozyskane z wycinki suchych drzew i wiatrołomu drzew z gatunku dąb, grab, oliwnik, i 

niewielkiej ilości świerk (0,5 m3) w łącznej ilości 24 m3 drewna. 
  

W/w drewno złożone jest na terenie parku dworskiego w Karczowie przy ulicy Dąbrowskiej 2 w 

trzech miejscach: 

- przy budynku gospodarczym w ilości 3,4 m3 drewna, 

- przy drzewie dąb (pomnik przyrody) w ilości 15,3 m3 drewna, 

- przy bramie głównej (wjazd z drogi krajowej) 24 m3 drewna w ilości 5,3 m3 drewna. 

Oferta zakupu może dotyczyć całości drewna lub (odrębnie) dotyczyć w/w ilości drewna 

złożonego w poszczególnych miejscach. Sprzedaż drewna opałowego objęta jest podatkiem VAT 

o stawce 8%. 

 

Pisemne oferty w sprawie kupna przedmiotowego drewna można składać w kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Opolu, ul.1 Maja 29, pokój nr 4, w terminie do dnia 12 lutego 
2018 roku do godziny 10 00. Oferty, które zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w 

Opolu po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:  

1. Pisemną ofertę należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068  

Opole  

2. Oferta powinna zawierać:  

- nazwę i adres oferenta (osoby prawne - NIP;osoby fizyczne – pesel), 

- oświadczenie oferenta, że akceptuje obmiar sprzedawanego drewna, 

- proponowaną cenę netto za całość drewna objętego ofertą - z podaniem ceny jednostkowej 

netto za 1 m 3. 

 

3. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż  

drewna Skarbu Państwa z terenu parku w Karczowie– nie otwierać przed dniem 12 lutego 2018 

roku, godzina 12.00”  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2018 roku o godzinie 12 00 w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8 (II piętro - 

pokój nr 236). 

O wyborze nabywcy decydować będzie zaoferowana najwyższa cena jednostkowa netto.  

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Opolu. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.  

Informacje dodatkowe: 

1. Po wyborze nabywcy, sprzedający wystawi fakturę zgodnie z ofertą nabywcy. 

2. Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą. 

3. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. 

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Plac Wolności 7/8 pokój 227 

lub pod numerem telefonu (77) 4412339.  

 

 

                                                                STAROSTA OPOLSKI 

 

                                                                /-/Henryk Lakwa 


