
Jasło, 27.04.2021 

OGŁOSZENIE 

O AUKCJI NA SZPRZEDAŻ DREWNA 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle,               

38-200 Jasło, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, zwana dalej Sprzedającym ogłasza 

aukcję ustną na sprzedaż drewna uzyskanego w wyniku wycinki drzewa na terenie parku przy 

budynku Pałacu Sroczyńskich w Jaśle - siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego  i Ustawicznego  w Jaśle, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 

1740). 

1. Przedmiot aukcji 

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 0,90 m3 drewna pozyskanego w wyniku wycinki i zabiegów 

pielęgnacyjnych drzew usytuowanych na terenie parku przy budynku Pałacu Sroczyńskich           

w Jaśle - siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Jaśle, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2. 

 

Sortyment, gatunek i masa drewna: 

Sortyment drewna Gatunek drewna Masa gatunku 

/m3/ 

S4 - drewno średniowymiarowe, 

surowiec opałowy 

Wiąz szypułkowy 0,36  

S4 - drewno średniowymiarowe, 

surowiec opałowy 

Modrzew 0.54  

 

Drewno składowane jest przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 w Jaśle na terenie Sprzedającego 

i można je oglądać w obecności przedstawiciela szkoły w terminie od 04.05.2021 r. do 

10.05.2021 r. w godzinach od  8.00  do 15.00. 

 

2. Cena wywoławcza i wysokość postąpienia 

Cena wywoławcza wynosi: 

74,17 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote zł 17/100) 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 

4,00 zł (słownie: cztery zł 00/100) 

 

3. Miejsce aukcji 

Aukcja odbędzie się w dniu  11.05.2021 r. o godz.  10.00  w budynku Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 

2. 

4. Warunki uczestnictwa w aukcji  

4.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 



4.2. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji 

Przetargowej oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), dowód 

tożsamości, pełnomocnictwo jeżeli uczestnik aukcji bierze w niej udział przez pełnomocnika, 

a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, dodatkowo dokument, z którego wynika prawo do reprezentowania danego podmiotu. 

4.3. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

4.4. Nabywcą zostanie uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę. 

 

5. Warunki zapłaty, podpisania umowy i odbioru drewna 

5.1. Cena osiągnięta w aukcji stanowi cenę sprzedaży brutto. 

5.2. Nabywca jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży, nie później niż w dniu następnym po 

zakończeniu aukcji przelewem, na podany po zakończeniu aukcji rachunek bankowy 

Sprzedającego. 

5.3. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w dniu następnym po dniu wpływu 

środków na rachunek bankowy Sprzedającego. 

5.4. Miejscem odbioru drewna jest teren parku znajdujący się przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 

2 w Jaśle. 

5.5. Odebranie i wywiezienie drewna z terenu parku nastąpi na koszt Nabywcy, po podpisaniu 

umowy, nie później niż do dnia 18.05.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.  

 

6. Informacje dodatkowe 

6.1. Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia aukcji, bez podania przyczyn, do chwili 

jej rozpoczęcia. 

6.2. Wszelkie informacje na temat aukcji, można uzyskać w siedzibie Sprzedającego  

w Sekretariacie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Jaśle lub pod nr 13 446 85 71, w godz. 8.00 do 15.30. 

 


