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OGŁOSZENlE Nr 01/201,9
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana lll w Wilanowie, ul. §tanisława Kostki Potockiego tOlL6 w Warszawie
ogłasza

AUKcJĘ
na sprzedaż drewna opałowego pociętego, niesezonowanego, pochodzącego z wycinek pielęgnacyjnych,

po cenie ustalonej w drodze licytacji
Aukcja odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum w Wilanowie, 02-958 Warszawa,
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, pok. 306
Cena wviściowa za 1 metr przestrzennv (mp) drewna: 25 zł

Minimalna ilośćzakupu wynosi 5 metrów przestrzennych.
Szacowana ilośćoferowaneRo drewna: 20 mp
Opis drewna;

Przedmiotem aukcjijest drewno niesezonowane opałowe w gatunku ll, tj. posiadające wypróchnienia i
zgniliznę. llośćdrewna określono w sposób szacunkowy, ponieważ pocięte jest na klocki o rożnej długości,
konary oraz gałęzie i nie jest ułożone w stosy. Zalączone zdjęcia prezentują drewno w miejscu jego
składowania.
Postępowanie aukryjne:
W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne iprawne.
Oferent przed przystąpieniem do aukcji składa ofertę wg załączonego wzoru.

Termin składania ofeń

:

18 września 2019 r. do godz. 11:00

Cena ofertowa za 1 mp nie może być niższa od ceny wywoławczej.

oferta złożonaw toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożyofertę korzystniejszą

dla

sprzedającego.

Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez konieczności przeprowadzania
licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie wskazanej w ofercie,
Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach licytacji, na korzyśćtego
z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za 1 mp drewna.
Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, ustaloną jako najwyższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
następnie informuje, że postąpienie w licytacji wynosi minimum t0 % ceny wywoławczej.

a

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.
W przypadku, gdy oferent (licytant) z ważnych powodów uchyli się od umowy, umowa zostanie zawarta z oferentem,
który zgłosiłjedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.
Uczestnik, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest do zapłacenia kwoty nabycia gotówką w kasie Działu
Ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana lll w Wilanowie w terminie 7 dni roboczych od dnia w którym odbyła się aukcja.
Zakupione drewno należy odebrać w terminie 7 dni roboczych od dnia w którym odbyła się aukcja. Odbiór może odbyć
się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-13:00. Zapłaty należnościmożna dokonać w dniu odbioru drewna.
Oferent we własnym zakresie organizuje transport i załadunek drewna.
Organizator aukcji może w każdej chwili odwołać aukcję lub zmienić jej warunki.
Aukcja odbędzie się 18 września 20L9 r. o godzinie 12:00 w Muzeum Pałacu Króla Jana lll w Wilanowie
przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 w Warszawie
pok. nr 306
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