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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ogłasza sprzedaż 
drewna opałowego i prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu 
w/w drewna w ilości 35,51 m3. 

Drewno stanowiące przedmiot niniejszego zapytana zgromadzono 
na składowisku usytuowanym na terenie miasta Czeladź, przy ulicy Dehnelów 
(plac budowy). 

Zgromadzone tam drewno pochodzi z realizowanych na terenie miasta 
Czeladź wycinek. Wycinki były prowadzone głównie na należącym do miasta 
terenie zabudowanym Zastane na składowiskach drewno tworzy luźne, 

wielogatunkowe pryzmy, o zróżnicowanym stopniu deprecjacji. Dominujące 

rodzaje i gatunki to topola, robinia oraz brzoza. Składowane drewno ma postać 

wyrzynków. Na podanych oględzinom składowiskach nie stwierdzono obecności 

drewna użytkowego. Według sortymentacji drewna, przedmiotowe pryzmy 
zawierają drewno opałowe średniowymiarowe. Zgodnie z sortymentacją drewna 
przyjętą w leśnictwie, powyższe stosy kwalifikują się w całości do grupy 
o symbolu 84 (drewno opałowe). 

Odbiór i załadunek drewna nastąpi transportem kupującego w terminie 
do dnia 16.04.2021 r. po wcześniejszym opłaceniu faktury VAT. Istnieje 
możliwość dokonania oględzin drewna przeznaczonego do sprzedaży w tym celu 
prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Markiem Bartkowiakiem pod numerem 
telefonu: 601-326-007 w celu umówienia spotkania. 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 26.03.2021r. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
sekretariat mzgk.czeladz.pl  lub bezpośrednio w sekretariacie MZGK. 
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