
Ogłoszenie 
 

Na podstawie art. 701 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zmianami)  oraz zarządzenia 
Wójta Gminy Naruszewo  Nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku  w sprawie  
sprzedaŜy mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo Wójt Gminy Naruszewo 
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaŜ drewna w ilości  7 sztuk 
pni drzew  gatunku topola o średnicy od 35 cm do 60 cm i łącznej miąŜszości  8,54 m3  
pochodzącego  z wycinki  na działce ewidencyjnej nr 4/3  w miejscowości Stary 
Nacpolsk, stanowiącego własność Gminy Naruszewo 
Kupujący winien na swój koszt dokonać wywozu drewna  oraz uprzątnięcia terenu. 
Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 
wycinki wywozu drewna oraz uprzątania terenu.  
Minimalna cena  za drewno  o którym mowa w ogłoszeniu  wynosi 1000,00 zł (tysiąc  
złotych) brutto. Cena zawiera  23 % podatku VAT. 
Termin wywozu drewna oraz uprzątnięcia terenu upływa w dniu 28 lutego 2015 roku. 
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium  w wysokości 200,00 (dwieście)  
złotych przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Naruszewie: MBS Łomianki 
O/Naruszewo nr 49 8009 1017 0040 1661 9004 0015 lub w kasie Urzędu Gminy  
najpóźniej w dniu  29 stycznia 2015 roku godz. 16.00. Dowód wpłaty wadium naleŜy 
dołączyć do oferty lub okazać przewodniczącemu komisji przed otwarciem ofert.  
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta drewno” w siedzibie 
Urzędu Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo pok. nr 1 najpóźniej 
w dniu 30 stycznia 2015 roku godz. 10.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie 
wyznaczonego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Naruszewie, pok. nr 9  w dniu 30 
stycznia 2015  roku godz. 10.05.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŜszą ceną.  
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo  uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Regulamin przetargu dostępny jest w Urzędzie Gminy w Naruszewie pok. nr 9 lub na 
www.naruszewo.pl. Przystąpienie do przetargu oznacza akceptację regulaminu. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu moŜna uzyskać pod nr telefonu 
236631051 wew. 25 p. Teresa Krawczewska  
 
Naruszewo dnia 23 stycznia 2015 roku 

 
        Wójt Gminy Naruszewo 
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