Nadleśnictwo Narol

Narol, 01.04.2021 r.
Zn.spr.: ZG.2217.10.2021
SKARB PAŃSTWA W ZARZĄDZIE PAŃSTWOWE GOSPODATSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO NAROL
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERT PISEMNYCH
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
1. Podstawa prawna:
1. Art.39 ustawy o lasach z dnia 28 wrzesień 1991 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1463);
2. Zgoda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 09.06.2017r. znak sprawy: ZS.2217.137.2017;
3. Zarządzenie nr 7/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 26.04.2018r znak ZG.0210.1.7.2018, w sprawie zasad
wydzierżawiania, wynajmowania oraz udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Narol;
4. Zarządzenie nr 8/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 26.04.2018r znak ZG.0210.1.8.2018, w sprawie ustalenia
wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
5. Decyzja nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 01.04.2021 r. w sprawie określenia rodzaju przetargu oraz wyłonienia
komisji przetargowej na dzierżawę gruntów rolnych na działce nr 799 obręb ew. Werchrata.
2. Wykaz gruntów rolnych objętych postępowaniem przetargowym - opis przedmiotu postepowania:
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3. Opis nieruchomości: grunty rolne z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej.
4. Okres dzierżawy: czas nieokreślony.
5. Wywoławcza wysokość czynszu : przedstawiono w pkt.2 ogłoszenia tj. tabela kolumna nr 9.
6. Oferowana stawka czynszu winna być minimum na poziomie wywoławczej stawki czynszu określonej w pkt. 2 ogłoszenia tj. tabela
kolumna nr 9.
7. Termin miejsce składania pisemnych ofert: - Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem: „Oferta na dzierżawę gruntów
rolnych” do dnia 19.04.2021r. do godziny 1000 osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939r nr 38,
37-610 Narol (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939
r. Nr 38, 37-610 Narol.
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8. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
 najwyższa cena dzierżawy
 zgodność elementów oferty z wymogami formalnymi ogłoszenia.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert – 19.04.2021r., godz. 1015 w siedzibie Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939r nr 38, 37610 Narol (sala konferencyjna nr 3) przy zachowaniu obowiązujących procedur w związku z wprowadzeniem stanu
epidemiologicznego.
10. Informacja o miejscu i czasie, w jakim można zapoznać się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy: pod numerem telefonu
606 307 064 – p. Barbara Wiciejowska-Bełz, oględziny na gruncie: p. Stanisław Rebizant Leśniczy Leśnictwa Wola Wielka tel.
606 305 677, w dni robocze w godzinach od 715 - 1515.
11. Nadleśniczy bez podania przyczyn może przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego prowadzenia.
12. Nadleśniczemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres oferenta, a w przypadku przedsiębiorców także nr NIP i nr KRS (jeżeli przedsiębiorca
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego)
2) Nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub NIP i REGON oferenta
3) nr telefonu kontaktowego oferenta
4) datę sporządzenia oferty
4) oferowaną stawkę czynszu;
5) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu;
4) podpis oferenta;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu i zawarcia
umowy dzierżawy.
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14. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
1) została złożona po upływie wyznaczonego terminu;
2) nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu ;
3) zaoferowano stawkę czynszu niższą niż stawka wywoławcza.
15. Nadleśnictwo Narol w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, zawiadomi
dzierżawcę, najemcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy.

Hubert Balicki
Nadleśniczy

W załączeniu:
1.

Załącznik - Wzór oświadczenia oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargi i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

2.

Załącznik Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy
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