
Nr postępowania: RD-9.471.1.2022.1.JP Garwolin dnia 15.09.2022r 

Ogłoszenie przetargu  

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
Rejon Drogowy Garwolin 

ul. Staszica 15 bud. B, 08-400 Garwolin 

ogłasza przetarg na: 

sprzedaż drewna opałowego 
pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa 
Mazowieckiego 

Ze względu na brak możliwości wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży drewno opałowe 
będące na stanie Rejonu Drogowego Garwolin o wartości netto wg wyceny 3 508,46 zł, zgodnie z 
zestawieniem: 

Lp. Rodzaj drewna Ilość drewna  
[m3] 

1 Iglaste 1,57 

2 Liściaste miękkie 9,07 

3 Liściaste twarde 38,12 

  Suma: 48,76 

Drewno gatunku: iglaste – sosna, liściaste miękkie – lipa, wierzba, olcha , kasztanowiec 
liściaste twarde:  brzoza , grochodrzew. 

Ustalono cenę wywoławczą na 4 315,40 zł brutto (3 508,46 zł netto + 806,94 zł VAT). 

Należy zaoferować kwotę wyższą od ceny wywoławczej pod rygorem odrzucenia oferty. 

Udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium w wysokości 100,00 zł zgodnie z Regulaminem 
przetargu. Wymagane jest zaksięgowanie wpłaty przez bank najpóźniej w dniu 06.10.2022 r. do  
godz. 800 . 

Drewno będące przedmiotem przetargu zgromadzone jest na terenie Obwodu Drogowego w 
Warce - ul. Grójecka 54, 05-660 Warka. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania 
się z jego jakością oraz ilością. Możliwe jest to po uprzednim umówieniu się  z Kierownikiem Obwodu 
Drogowego w Warce (tel.  602-235-807) lub Drogomistrzem (tel. 608-344-813)  

Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem i Formularzem oferty z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych dostępne jest na stronie https://bip.mzdw.pl oraz siedzibie organizatora. 

Zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz wpłacenie wadium stanowi warunek udziału w 

przetargu. Nie podpisanie klauzuli dołączonej do formularza oferty będzie skutkowało brakiem 

możliwości współpracy. 

Oferty (na ww. Formularzu dostępnym na stronie internetowej) zawierające imię, nazwisko 
(ewentualne pełnomocnictwo), adres, tel. kontaktowy, nazwę środka ruchomego, oferowaną kwotę 
nabycia, nr rachunku do zwrotu wadium oraz potwierdzenie wpłaty wadium i podpisaną klauzulę 
należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż drewna opałowego 
nr postępowania: RD-9.471.1.2022.1.JP – nie otwierać przed 06.10.2022 godz. 0910.” do MZDW 
Rejonu Drogowego Garwolin ul. Staszica 15 bud. B, 08-400 Garwolin w terminie do dnia 06.10.2022 
godz. 0900.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2022 godz. 0910 . 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.  

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Osoba do kontaktów z oferentami: Jerzy Piesio tel. 25 682-01-79 lub. 608-339-372 . 

 


