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Przechlewo, dnia 26.08.2020
Zn.spr.: SA.234.7.2020.KG

OBWIESZCZENIE O II PRZETARGU 
(ZBIERANIE OFERT)

SPRZEDAWCA
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo
tel. (059) 8334371
e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
NIP: 843-000-30-57

strona internetowa: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady
Rachunek bankowy: PEKAO S.A. O/Człuchów 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386
zaprasza do składania ofert w prowadzonym publicznym przetargu pisemnym
na sprzedaż: BARAKU DREWNIANEGO

  

Podstawa prawna:
1.  Paragraf 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 
22 grudnia 1994 roku nr 134, poz.692);

2. Zarządzenie Nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie zasad sprzedaży składników majątkowych innych niż osady leśne i budynki mieszkalne 
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I.  Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:

Przedmiot przetargu przeznaczony do odsprzedania oraz jego cena wywoławcza 
określona została na dzień 25.08.2020 roku i stanowi:

Lp. Nr 
inwentarzowy Nazwa składnika Rok 

zakupu Stan techniczny
Cena 

wywoławcza 
brutto (w zł)

1. 291/00346

barak drewniany, 
będący elementem 
składowym 
składnika 
majątkowego - 
Wieża p.poż

1961
– wieża

lata 80 
XX 

wieku – 
barak

Średni, wyraźne 
ślady użytkowania 400,00

*opisany stan techniczny składnika jest wyłącznie informacją poglądową. Ze względu na możliwość 
obejrzenia składnika przedłożonego do sprzedaży przed złożeniem oferty, po stronie kupującego leży 
ocena jego stanu technicznego (Załącznik nr 1).

II. Terminy, wadium:

1. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta „Przetarg pisemny na 
sprzedaż baraku drewnianego - nie otwierać przed 10.09.2020 r. godz. 10:00” 
należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie,  
ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo do dnia 10.09.2020 roku do godz. 9:30. 
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom. Za datę złożenia 
oferty uważa się dzień wpływu do Sekretariatu nadleśnictwa.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu Komisji w dniu 10.09.2020 
roku o godz.10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie przy 
ul. Człuchowskiej 71, 77-320 Przechlewo. W związku z trwającą epidemią odstępuje 
się od przeprowadzenia części jawnej przetargu. Oferent może uzyskać informację 
na temat złożonych ofert telefonicznie, niezwłocznie po otwarciu ofert.

3. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
4. Okres związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

III.  Warunki jakim powinna odpowiadać oferta (wzór oferty załącznik nr 2):

1. Pisemna oferta powinna zawierać:
   imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
   datę sporządzenia oferty;
   numer telefonu do kontaktu;
   numer inwentarzowy wraz z nazwą składnika;
   oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) równą lub przewyższającą cenę 

wywoławczą oraz sposób jej zapłaty;
   oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu;
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   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu (regulaminem) i 
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby przeprowadzanego przetargu;

   klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
  podpis uprawnionej lub uprawnionych osób. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów i 
złożeniem oferty.

IV. Kryteria oceny ofert:

1.  Ocena elementów oferty : cena nabycia  – 100 %, sprzedaż nie może nastąpić za 
cenę niższą od ceny wywoławczej.
  w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu 

przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji 
pomiędzy tymi oferentami.

  w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu sprzedający zawiadomi pisemnie o 
jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu 
oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po zawiadomieniu oferenta o 
przyjęciu oferty - w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia wystawienia faktury. Warunkiem wydania przedmiotu 
sprzedaży nabywcy, jest wpłacenie ceny nabycia przelewem na konto 
nadleśnictwa PEKAO S.A. O/Człuchów 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386, 
przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku 
bankowego przez  sprzedającego.

 Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym 
przedmiocie sprzedaży. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
   unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny. 

V.   Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta przez komisję jest 
zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady 
w Przechlewie.

2.  Niniejsze obwieszczenie jest zarazem regulaminem przetargu.
3.  Podatki i opłaty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
4. Informacji na temat stanu technicznego baraku udziela pracownik działu 

administracyjno-gospodarczego P. Łukasz Banaszek – tel.: +48-59-8334371, w 
dniach od poniedziałku do piątku  od godz. 800 do godz. 1400   

Dodatkowych informacji w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400 udziela:
   pracownik działu administracyjno-gospodarczego P. Katarzyna Gierszewska – 

tel.: +48 598334371.
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Dopuszcza się możliwość zapoznania się ze stanem technicznym BARAKU po 
uprzednim kontakcie z leśniczym – w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 
800 do godz. 1400:
 Leśniczy Leśnictwa Uroczysko P. Jacek Rudnik – tel.: +48 602400510

5. Nabywca, niezwłocznie po zapłacie ceny nabycia, jest zobowiązany do odebrania 
rzeczy bezpośrednio z miejsca posadowienia BARAKU (po uprzednim kontakcie z 
pracownikiem nadleśnictwa), gdyż z chwilą zapłaty ceny przechodzą na nabywcę 
wszelkie korzyści i ciężary związane z tą rzeczą, w tym niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

6. Kupujący zobowiązany będzie do rozbiórki i transportu składnika majątkowego we 
własnym zakresie i na własny koszt, nie naruszając przy tym skrzynki energetycznej. 
Teren po rozbiórce BARAKU należy uporządkować. 

Zatwierdzam i wyrażam zgodę na upublicznienie
w BIP Nadleśnictwa Niedźwiady

Ireneusz  Jażdżewski
Nadleśniczy
Podpisano elektronicznie

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa 
2. BIP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/komunikaty_i_ogloszenia

W załączeniu:
1. Opis stanu technicznego
2. Wzór oferty

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/komunikaty_i_ogloszenia
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Załącznik nr 1 do Obwieszczenia

OPIS STANU TECHNICZNEGO

BARAK DREWNIANY:

Lp. Nazwa składnika Numer 
inwentarzowy Rok zakupu Cena 

brutto (zł)
Stan 

techniczny

1

barak drewniany, 
będący elementem 
składowym składnika 
majątku - Wieża p.poż

291/00346

1961 – wieża

lata 80 XX wieku 
- barak

400,00

Średni, 
wyraźne 

ślady 
użytkowani

a

Opis techniczny: barak o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachowym 
dwuspadowym z blachy falistej ocynkowanej, wolnostojący posadowiony na ciosach 
kamiennych, niezwiązany w sposób trwały z gruntem, eksploatowany od lat 
osiemdziesiątych XX wieku (dokumentacja fotograficzna – 6 zdjęć).
Wymiary zewnętrzne baraku: 
- długość  5,20 m, szerokość 4,0m, wysokość do okapu 2,50 m, wysokość do kalenicy 
3,25 m, powierzchnia pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej 27,0 m2. 
Konstrukcja ścian baraku z płyty wiórowej od wewnątrz i deskowania na zewnątrz, ze 
szczeliną dylatacyjną bez warstwy izolacyjnej.
Podłoga baraku z desek na krawędziakach obita płytą wiórową z wykładziną PCV.
Sufit z płyty wiórowej na stelażu drewnianym.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Ściany i sufit malowany farbą emulsyjną.
Barak wyposażony w instalację elektryczną – gniazda  i punkt świetlny.

Stan techniczny: baraku określono jako średni z widocznymi śladami użytkowania. 

Dokumentacja fotograficzna:
1.  Zdjęcia od 1 do 3 – wygląd zewnętrzny baraku;
2.  Zdjęcia od 4 do 6 – wygląd wewnętrzny baraku;
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Zdjęcie nr 1 

Zdjęcie nr 2 
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Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4
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Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6
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Załącznik nr 2 do Obwieszczenia 

OFERTA
                                      

............................ ,  dnia........................
                                                                                      miejscowość 

Skarb Państwa Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Niedźwiady 
w Przechlewie
ul. Człuchowska 71
77-320 Przechlewo

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na 
podstawie Zarządzenia Nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie 

z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zasad sprzedaży składników majątkowych innych 

niż osady leśne i budynki mieszkalne, na sprzedaż BARAKU DREWNIANEGO 

stanowiącego część składowa składnika majątku stanowiące własność Skarbu Państwa 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Niedźwiady w 

Przechlewie, usytuowanego w leśnictwie Uroczysko oddz. 360 h, położonego w obrębie 

ewidencyjnym Pakotulsko, w gminie Przechlewo, na działce ewidencyjnej nr 4360/1:

Składa się ofertę:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta /nazwa, siedziba i adres oferenta:

............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

          numer tel. do kontaktu: ………………..……adres e-mail: …………..…………

Lp. Numer 
inwentarzowy Nazwa składnika

Oferowana 
cena nabycia 

brutto zł
Kwota słownie
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2.  Sposób zapłaty ceny nabycia: przelew bankowy na konto nadleśnictwa

3.  Załączniki do oferty:

  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez  zastrzeżeń – załącznik nr 1;

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby przeprowadzanego przetargu – załącznik nr 2.       

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – 

załącznik nr 3. 

   

                                                                            
.............................................................................

                                                                                                  Data sporządzenia oferty i podpis
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Załącznik nr 1 do Oferty

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń.

 

                                                                             

.............................................................
                                                                                                      Data i podpis

Załącznik nr 2 do Oferty

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

obejmujących wyłącznie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres elektroniczny 

przez Nadleśnictwo Niedźwiady na potrzeby przeprowadzenia przetargu, w tym na 

publikacje wyniku przetargu na stronie internetowej Nadleśnictwa: 
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/komunikaty_i_ogloszenia.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania swoich 

danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz o prawie do ich 

poprawiania stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

                                                                             .............................................................
                                                                                                      Data i podpis

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/komunikaty_i_ogloszenia
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Załącznik nr 3 do Oferty

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Niedźwiady 
z siedzibą: ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 371, e-mail: 
niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl, NIP: 843-000-30-57.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych – przeprowadzenie postępowania 
przetargowego pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, dla której przetwarzanie 
danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją 
postępowania przetargowego oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po jego 
przeprowadzeniu. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, 
że przeprowadzenie postępowania przetargowego będzie niemożliwe. 

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 
niezbędny do realizacji postępowania przetargowego oraz przez czas niezbędny do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, a także czas archiwizowania dokumentacji.

6.   Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a 
także prawo wniesienia sprzeciwu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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Przetwarzanie danych "zwykłych"

Czy zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w 
niniejszym formularzu przez Administratora, tj. Nadleśnictwo Niedźwiady z siedzibą: 
ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 371, e-mail: 
niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl, NIP: 843-000-30-57 w celu realizacji 
postępowania przetargowego z dnia 26.08.2020 r. 
 TAK
 NIE

....................................................     ....................................................
           miejscowość, data podpis kupującego lub osoby 

           uprawnionej  do reprezentacji 
         kupującego

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej 
wycofaniem.
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