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OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Gubin
ul. Dolna 19, 66-620 Gubin, tel. 68 35 90 100
Ogłasza przetarg nieograniczony (pisemny)

na dzierżawę nieruchomości /Ł/, z przeznaczeniem pod uprawę
Położonej  na terenie Nadleśnictwa, w niżej  wymienionym oddziale  leśnym:

Adres leśny Obręb ewid. Adres adm. L-ctwo Pow.
( ha )

Rodzaj
gruntu

Minimalna  
ilość 
wywoławcza q 
pszenicy  od 
1 ha gruntu za 
rok  
kalendarzowy

14-03-1-01-25-k-00 Łomy 08-02-052-0025 Borek 1,50 Ł-V    
0,80q

Opis przedmiotu dzierżawy: 
1. Oddz. 25 k,  leśnictwo Borek,  pow.  1,5000ha.

- grunt  Ł-V      
Ofertę należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Gubin pokój  nr  10  
do dnia  29 czerwca 2021r. do godziny 09:00.
Zaleca się by oferta została złożona w zamkniętej kopercie z napisem 

„Przetarg – dzierżawa , nie otwierać przed 29 czerwca 2021r.  do godziny 9:30”.

Na ofertę składają się:

1. Formularz ofertowy, który  winien zawierać: 
- imię i nazwisko oferenta,
-  dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorstw lub innych osób prawnych – 
nazwę firmy, adres siedziby, Nr NIP,
- datę sporządzenia oferty, - rodzaj gruntu  z numerem oddziału i powierzchnią 
gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić, 
-oferowaną ilość q pszenicy (cyfrowo i pisemnie), za rok kalendarzowy, nie 
niższą niż wywoławcza,
- numer telefonu kontaktowego, e-mail ( jeżeli jest),
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2. Wypełnione oświadczenie o zaakceptowaniu warunków  przetargu oraz 
projektu umowy, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o 
przetargu.  

3. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
            na potrzeby przeprowadzonego przetargu – zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o  przyjęciu  informacji  o RODO przez  oferenta.

Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona ze względów 
formalnych.

Przed złożeniem oferty oferent powinien zapoznać się ze wzorem  umowy dzierżawy 
gruntu, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego przetargu. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2021r.  o godzinie 9:30 w siedzibie 
Nadleśnictwa Gubin.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 3 dni roboczych od otwarcia ofert.

Przy wyborze oferty Nadleśnictwo Gubin kierować się będzie kryterium 
zaoferowanej  ilości q pszenicy za 1 ha.

Nadleśnictwo Gubin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub swobodnego 
uznania , że przetarg nie dał wyniku , bez podania przyczyn.

Oferent, którzy wygra przetarg na dzierżawę w/w gruntu, zobowiązany jest do   
podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Gubin w terminie wskazanym przez 
nadleśnictwo.

Z poważaniem,
Jacek Śliwiński
Nadleśniczy

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika przetargu. 

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy na dzierżawę gruntu. 

3. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna.

4. Załącznik nr 4 -  oświadczenie o informacji RODO przez oferenta.
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