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ZO.534.12.2018
Kudowa Zdrój, 10 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie nr 12/2018
Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że posiada do sprzedaży:
•

drewno wielkowymiarowe świerkowe, w ilości ok. 258 m3

•

drewno wielkowymiarowe sosnowe, w ilości ok. 8 m3

•

drewno wielkowymiarowe modrzewiowego w ilości ok. 43 m3

•

drewno średniowymiarowe S2 brzozowe, w ilości 3,65 m3

•

drewno średniowymiarowe iglaste S2, głównie świerkowe, w ilości ok. 90 m3

•

drewno opałowe iglaste ok. 200 m3

Ilości drewna są szacunkowe i mogą ulec zmianie ze względów przyrodniczych.
Cena wywoławcza za drewno, loco las po zrywce, wynosi odpowiednio za 1m3, w złotych netto:

1. drewno wielkowymiarowe modrzewiowe, dłużyca: Pakiet A – 235 zł/m3,
2. drewno wielkowymiarowe świerkowe, sosnowe dłużyca: Pakiet B-C –
210 zł/m3,
3. drewno wielkowymiarowe świerkowe, kłoda 6,2: Pakiet D – 210 zł/m3
4. drewno średniowymiarowe iglaste, głównie świerkowe oraz 3,65 m3
średniowymiarowe brzozowe: Pakiety G – 168 zł/m3,
5. drewno opałowe iglaste: Pakiet E-F – 85 zł/m3.
Zainteresowanych zakupem surowca prosi się o przybycie na licytację ustną, która odbędzie się
w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa- Zdrój, dnia
12 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w Sali nr 6. Wszelkich dodatkowych informacji na temat surowca
drzewnego będącego przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 074/8654921;
665355555.
Prosimy o zaznajomienie się z poniższymi dokumentami:
1.

Załącznik nr 1 – Przedmiot i zasady licytacji - licytacja ustna w dniu 12 grudnia 2018 r.,

2.

Załącznik nr 2 - Współczynniki cen świerk, modrzew, daglezja, sosna,

3.

Załącznik nr 3 - Zasady i tryb rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny PNGS,

4.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Kupna-sprzedaży.

Zastępca Dyrektora
/-/ mgr inż. Bartłomiej Jakubowski

