Nadleś nictwo Mi ękinia

Miękinia, dnia 4..02.2021 r.

Zn. spr.: ZZ.2217.33.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1.0pis nieruchomo ści
Przetargiem obj ęte jest prawo do dzierżawy gruntów rolnych w celu powierzchniowej
eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ". W skład złoża wchodzi
część powierzchni działek ewidencyjnych nr 356/1, 357 obr ęb Stróża, gmina Mietków
(pododdziały: 321c, 322d, f, g, obręb leś ny Sobótka) — załącznik mapowy nr 1. Łączna
powierzchnia gruntów Nadle ś nictwa Miękinia, obejmuj ących obszar „Stró ża Północ"
przeznaczony pod eksploatacj ę kruszywa (dzier żawę ) wynosi 7,3412 ha (73412 m 2). Na
dzie ń 19 listopada 2020 roku grunty te zosta ły przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ" w gminie Mietków cz ęść A
uchwalonym Uchwałą nr XLI/284/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 4 wrze śnia 2018 r.
(Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 4496 z dnia 19 wrze śnia 2018 r.) na tereny powierzchniowej
eksploatacji kruszywa naturalnego. Grunty te nie zosta ły natomiast wyłączone z produkcji
rolniczej i le ś nej w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leś nych.
2.Cel przetargu i kryteria wyboru
Przetarg ma na celu wyłonienie najkorzystńtejszeLofer4y, o najwyższym miesięcznym
czynszu netto za 1 m 2 przedmiotu dzier żawy oraz spełniającej przyj ęte przez
Nadleś nictwo wymagania formalno - prawne. Miesi ęczny czynsz netto za 1 m 2 przedmiotu
dzierżawy musi być wyższy od okreś lonego czynszu wywo ławczego.
3. Czynsz
a.Wywolawczy miesi ęczny czynsz netto za 1 m 2 przedmiotu dzierżawy wynosi :

0,23 zł (słownie: zero złotych dwadzie ścia trzy grosze). Do czynszu doliczony
zostanie obowi ązujący podatek VAT zgodnie z ustaw ą z dnia 11 marca 2004 o
podatku od towarów i usług.
b.Minimalna ofertowa stawka czynszu musi by ć wyższa niż stawka wywoławcza
miesi ęcznego czynszu netto za dzierżawę 1m2 gruntu. Postąpienie ustala si ę na
kwotę 0,01 zł/m2 (netto).
c.Ustalona w drodze przetargu wysoko ść miesięcznego czynszu b ędzie podlegała
corocznej od roku 2022 waloryzacji o wska źnik cen towarów i us ług
konsumpcyjnych og łaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
d.W czasie obowi ązywania umowy dzierżawy Uprawniony zobowi ązany będzie do
ponoszenia, oprócz czynszu dzier żawnego, wszelkich świadczeń publiczno
prawnych, zwi ązanych z przedmiotem dzier żawy, a obci ążających, zgodnie z
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obowi ązującymi przepisami w łaściciela lub posiadacza nieruchomo ści, w tym
odatku od nieruchomo ści oraz innych obci ążeń zwi ązanych z jego
posiadaniem.
4.Wadium
a.Warunkiem przyst ąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w
wysokości 20 000 zł (słownie: dwieście tysi ęcy złotych zero groszy). Wadium
należy wnieść w formie pieni ężnej na rachunek bankowy Nadle ś nictwa: PKO
BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu
„Wadium — przetarg na dzier żawę kopalin Stró ża Północ". Wadium musi by ć
wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
11.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieni ądzu będzie
skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie si ę na koncie bankowym
Nadleśnictwa.
b.Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadle śnictwa Mi ękinia w przypadku, gdy
• oferent, który wygra ł przetarg uchyli si ę od zawarcia Umowy przyrzeczenia
zawarcia umowy dzier żawy w terminie wskazanym przez Ogłaszaj ącego.
c.Wadium oferenta wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania Porozumienia w sprawie przyrzeczenia
dzierżawy, zgodnie z jego postanowieniami.
d.Wadium wniesione przez pozosta łych uczestników postępowania zostanie
zwrócone niezwłocznie po zako ń czeniu przetargu.
5.0ferta
a.Ofertę złożon ą w formie pisemnej nale ży sporządzić w języku polskim na
maszynie do pisania, komputerze lub nie ścieralnym atramentem.
b.Oferta powinna by ć podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do
reprezentacji Oferenta), a ka żda strona oferty zaparafowana.
c.Kopie dokumentów musz ą być opatrzone klauzul ą „potwierdzam za zgodno ść z
oryginałem" i podpisane czytelnie przez upowa żnion ą osobę. Oferent, który
dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z post ępowania
przetargowego.
d.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Za łączniki oferty stanowi ą
jej integraln ą część . Cała oferta powinna być trwale spi ęta.
e.Oferta powinna by ć złożona w trwale zamkniętej kopercie.
f.Na kopercie nale ży umie ścić :
• dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu
oraz adres poczty elektronicznej),
• napis określający przedmiot przetargu "Przetarg na prawo dzierżawy
gruntów leś nych pod eksploatacj ę złoża kruszywa naturalnego Stróża
Północ"
• napis "Nie otwiera ć przed dniem 11.03.2021 r., godzina 09.15" (termin
otwarcia ofert).
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g.Każdy oferent przedstawi tylko jedn ą ofertę . W zwi ązku z tym zaleca si ę , aby
oferent uzyskał wszelkie niezb ędne informacje do sporz ądzenia jednej
prawid łowej oferty.
h.Nie dopuszcza si ę składania ofert częściowych.
i.Oferent ponosi wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j.Oferenci zobowiązani są przedstawi ć ofertę zgodn ą z wymaganiami niniejszego
Regulaminu pod rygorem odrzucenia.
k.Oferta musi zawierać następuj ące dokumenty :
I.Aktualne za świadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny
dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagaj ą wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji dzia łalności gospodarczej) określające pełn ą
nazwę , status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzaj ące, że Oferent
jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Za świadczenie
winno jednoznacznie wskazywa ć osobę upoważnion ą do dokonywania
czynno ści prawnych w imieniu oferenta (nale żyta reprezentacja).
II.W przypadku
• podmiotów posiadaj ących osobowo ść prawną jak i spółek prawa
handlowego nie posiadaj ących osobowo ści prawnej - wyci ąg z rejestru
sądowego. Gdyrn roczna warto ść oferowanego czynszu najmu przekracza
dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego oferent zobowiązany jest
przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu
udokumentowania prawa zarz ądu spółki do rozporządzania prawem lub
zaci ągnięcia zobowi ąza ń do świadcze ń o warto ści j.w ( dotyczy wy łącznie
Sp. z o.o ).
•.osób fizycznych wykonuj ących działalność gospodarczą - zaświadczenie o
wpisie do ewidencji dzia łalności gospodarczej:
I.W przypadku podpisywania oferty lub po świadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osob ę (-y) nie wymienion ą (-e) w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, nale ży do ofert dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie :
• oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji
wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie
ze sposobem reprezentacji okre ś lonym w tych dokumentach lub w formie
notarialnej.
• kopii poświadczonej za zgodno ść z oryginałem przez osoby, których
uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)
Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji okre ślonym w tych
dokumentach lub przez notariusza (orygina ł pieczęci).
W przypadku udzielenia pe łnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres
pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynno ści.
m.Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).

n.Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
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o.Oświadczenie, że oferent posiada wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do prowadzenia
planowanej działalności wydobywczej.
p.Oświadczenie o zapoznaniu si ę z przedmiotem przetargu, tre ścią regulaminu i
projektami umów oraz, że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń ,
q.Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodno ść z oryginałem) wniesienia
wadium przez Oferenta w formie pieni ężnej (w wysoko ści 20 000,00 zł
(słownie: dwie ście tysi ęcy złotych zero groszy),
r.Informacj ę o oferowanym rocznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzier żawy.
s.Informacj ę o rodzaju prowadzonej działalnoś ci zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą
Działalności (PKD),
t.Oświadczenie, że w stosunku do firmy, nie wszcz ęto postępowania
upadłoś ciowego lub likwidacyjnego, innego przekszta łcenia lub połączenia.
u.Zaświadczenia właś ciwego organu podatkowego oraz w łaściwego oddziału
Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych potwierdzaj ących, że Oferent nie zalega z
opłacaniem podatków oraz sk ładek na ubezpieczenia społeczne.
Zaświadczenie nie mo że być wydane wcześ niej niż 3 miesi ące przed
otwarciem ofert.
v.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia przetargu.
w.Dokumenty wymienione w § 11 ust. 1 do 13, mog ą być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem przez osob ę
upoważnion ą do należytej reprezentacji. Nadle ś nictwo może żądać
przedstawienia oryginał u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
Wymagane dokumenty musz ą być pktualne pa dzie ń składania ofert. W
przypadku dokumentu wymienionego vv § li ust. 1A i 1B za aktualny uważa
si ę dokument wystawiony nie wcze ś niej niż 3 miesi ęcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku pozosta łych dokumentów za aktualne uwa ża się
dokumenty wydane po ostatnio dokonanych w nich zmianach.
UWAGA: Brak cho ć by jednego z wymienionych dokumentów lub złoż enie dokumentów
nieaktualnych oraz w niew łaściwej formie (np. kopie niepo świadczone za zgodno ść
z oryginałem, brak pieczą tki lub podpisu osoby upoważ nionej) spowoduje
odrzucenie oferty.

6.Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć siedzibie Nadleś nictwa Mi ękinia przy ul. Sportowej 2, 53-330 Mi ękinia, w
terminie do dnia 11.03.2021, godzina 09.00.
Wszystkie oferty otrzymane przez Nadle ś nictwo po w/w terminie zostan ą zwrócone
Oferentom.

7.0twarcie ofert:
Otwarcie ofert nast ąpi w siedzibie Nadle ś nictwa Mi ękinia ( Świetlica), w dniu 11.03.2021 r. o
godzinie 09.15, podczas którego Nadle ś nictwo poda nazwę i adres Oferentów oraz
wysokość zaoferowanego miesi ęcznego czynszu netto za 1 m 2 przedmiotu dzierżawy.
4
PGL LP Nadle ś nictwo Mi ękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Mi ękinia
tel.: +4871 314-00-63 (64), fax: +4871 317-81-84, e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

:(1P

Nadleś nictwo Mi ę kinia

8.Pozostałe warunki:
a.Oferty niespełniaj ące warunków zamieszczonych w niniejszym og łoszeniu
zostan ą odrzucone.
b.0 wyborze oferty Nadlesnictwo powiadomi wszystkich Oferentów na pi śmie w
terminie do 14 dni od dnia zamkni ęcia przetargu, podaj ąc nazwę i siedzibę
zwyci ęzcy przetargu oraz wysoko ść zadeklarowanego miesi ęcznego czynszu
netto za 1 m2 przedmiotu dzier żawy.
c.Zwyci ęzca przetargu zobowi ązany jest zawrze ć umowę przyrzeczenia zawarcia
umowy dzierżawy w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, w
miejscu i czasie wskazanym przez Nadle ś nictwo Mi ękinia, pod rygorem utraty
wadium i utraty prawa do zawarcia umowy zasadniczej.
d.Nadle śnictwo zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w og łoszeniu o
przetargu oraz w załącznikach do ogłoszenia do upływu terminu składania
ofert oraz zmiany terminu przetargu, odst ąpienia od przetargu lub jego
unieważnienia bez podawania przyczyny. W przypadku odst ąpienia od
przeprowadzenia przetargu lub uniewa żnienia przetargu Nadle ś nictwo
niezwłocznie zwróci wypłacone przez Oferentów wadium.
e.Nadle śnictwo mo że odstąpi ć od przeprowadzenia przetargu bez podania
przyczyn, lub uniewa żni ć go na każdym etapie.
f.Załączniki:
• Regulamin przetargu
*Mapa z lokalizacj ą gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
• Projekt umowy dzierżawy,
• Projekt umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzier żawy,
*Formularz ofertowy,
• Oświadczenie,
• Oświadczenie o wyra żeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
g.Na wszelkie pytania i wątpliwo ści udziela odpowiedzi Starszy specjalista S łużby
Leś nej — Sławomir Sułkowski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) wew. 331 lub
kom. 882 196 406 w godzinach i dniach pracy Nadle ś nictwa od 7:00 do 15:00.
h.Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzier żawę gruntów oraz wzory
umów s ą dostępne na stronie internetowej Nadle ś nictwa:
http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadle ś nictwa
Mi ękinia.
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