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PRZETARG NA SPRZEDAZ
4 sZT. DDŻF,LAZIAOZY
I. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Osir,,Sulechowianka" w Sulechowie ul. Licęalna l0 b, 66-100 Sulechów

II. Rodzaj i typ sprzedawanego majątku rzeczowego.
Nazwa środkatrwałeso

Rok orodukcii

Odżelaziacz - 4 szt.
sprzedawane jako
komplet

cena wvwoławcza brutto

Wadium

l0.000,00 zł

1.000,00 zł

I988
1993

Cen wywoławcza środlra trwałego zawiera podatek IIAT 23%.

Parametry vrządzeńi
o 2 sń. odże|aziaczy o parametrach: a I800,V-

o

2 szt. odZe|aziaczy

o parametrach

a

1200,

V-

5,3 m3 rok prodŃcji lgg3,
2,L5 m3 rok produkcji 198S.

IJtządzeniata od wielu lat staĘ nieuzywane i wymagają prac naprawczych dlatego zaleca się
ich wcześniejsze oględziny.

III. Ofeńa pisemna pruetargu powinna zawieraó:
l. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (frrmę) i siedzibę oferęnta.

2.
3.
4.

Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub Ze ponosi
odpowiedzialnośó za skutki wynikające z rezy gnacji z og|ędzn.
Datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.

IV. Termin, miejsce i tryb zlożenia oferĘ

l.
.

Ofertę należy ńoĘó na zńączonych drukach w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
adres : OśrodekSportu i Rekreacji,,Sulechowianka" w Sulechowie ul. Licealna 10b, 66 100 Sulechów. Ofertę mozna także ptzesłaó za pomocą maila -kńry@osirsulechow.pl,
przy czym oryginał ofeĘ musi zostać niezwłocznie dostarczony na adres podany
powyżej.

Ofertę można ńozyć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 0700 do
w terminie do 14.07.2017 t.
J. Termin wazności oferty: 30 dni.

v. Komisja przetargowa odruuci

1500

ofertę, jeżeli:
1. Zostńa zŁożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściovym miejscu lub przez oferenta,
który niw wniósł wadium.
2. Nie zawiera danych wymaganych przez Sprzedającego określone w punkcie III lub są
one nie kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,zaśńożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej zanową ofertę.
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VI. Otwarcie kopert dokona komisja przetargowa w dniu 17 lipca 20t7 r. w siedzibie
Osir,,Sulechowianka" w Sulechowie przy ul. Licealnej l0 B, o godz. 1000.
Vll.Pozostałe informacje:

l.
2.

Udział w przetatgu mogą brać osoby ftzyczne, prawne i jednostki orgartizacyjne nie

posiadaj ące osobowości prawnej.

Osoby prawnę i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowościprawnej, w tym
przedsiębiorcy winny dysponować odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego
właściwegorejestru lub ewidencji wskazującym w szczególności zasady reprezentacji
i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby ftzyczne prowadzące działalność
gospodarczą wirrny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o DziałalnościGospod ar czej.
3. Warunkiem uczęstnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
lDYoceny wywoławczej wystawionego doprzetarguśrodkatrwałego,tj, 1.000,00zł.
4. Wadium należy wpłació na konto nr 90 1020 5402 0000 0902 0135 5999 PKO BP
Oddziń Sulechów, w tytule podając nazwę ,,zakup odżelaziaczy". WpłaĘ należy
dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wskazana kwota wadium wpłynęła na konto
Osir ,,Sulechowianka" w Sulęchowie w terminie tj. do dnia 1,4 lipca 2017 r.
Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do zŁożonej oferty.
5. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wpłacone wadium zostanie
zwrócone nie później niżprzed upływem 7 dni od daty przetargu.
6, Wadium wpłacone przez uczestnika przetargl:,ktory przetargwygrał zalicza się na poczet
ceny nabycia środkatrwałego.
7 " Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
8. Nabywca zobowiązarry jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zaw arcia umowy sprzedaży .
9. JeżęIi Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, traci prawa zwrotu
wpłaconego wadium.
l0.Jezeli Nabywca nie uiściceny nabycia w terminie 7 dni od daty ptzetargu traci prawo
zwrotu wpłaconego wadium.
11. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zaplaceniu ceny nabycia oraz
podpisaniu umowy sprzedńy.
12. Koszty transportu ponosi Nabywca.

Wystawiony do sprzedaĘ środektrwały można oglądać w dniach od 01.07.2017 r. do
t4.07.2017 r. w godzinach od 0700 do 1500, prry ul. Licealnej 10 B w Sulechowie.
Szczegółowe informacje o przebiegu przetargu i wystawionym środkutrwałym można
uzyskać telefonicznie pod nr 068 4I9 04 04 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 07oo do 1500.
Dyrektor jednostki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego uniewńnięnia bęz
podania przyczyny.
Regulamin przetargu jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.sulechow;pl, orazna
tablicy Osir,,Sulechowianka" w Sulechowie.
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Oświadczam,żez.naly mi jesttantechniczny odżelaziacry o pamnnetrach:

O 1800, V- 5,3 m3 rokprodukcjilgg3,
@ 1200,

V- 2,15 m3 rok produkcji 1988

będących przedmiotem przętargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wno§ił/a
roszc7§fl.w stosunku do OśrodkaSportu I Rekreacji,,Sulechowianka"

w Sulechowie.

czytelny podpis składającego ofertę

ZĄcaniknr2

łniejscowośći data

Dane oferenta:

Imięi nazwisko/nazwa:
Adres:

Nip
Telefon
Adres e-mail
Nr rachunku bankowego

oFERTA

i

Odpowiadają na ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaz 4 szt.
oilżelaziaczy, będących na wyposżeniu OśrodkaSportu i Rekreacji ,,Sulechowianka" w

Sulechowie składam ofertę zakupu przedmiotolvych odżelaziacvy,
...........ń (brutto)

*

zd

kwotę:

słownie złotych:

1. Oświadczam,że zapoanńemlam

2.

się z regulaminem przetarga otu, warunkami

zawartymi w ogłoszeniu przetargu i akceptuję jebezzasttzeżeń.
Oświadczam, że jestem zobońązarry teściąofeĄ do dnia przeniesienia własnościdw
vrządzeń.

3.. Do niniejszej ofeńy dołączam:
l) kserokopię dowodu tozsamości*
2) aktualny odpis z KRS
3) aktualny wpis z ewidencji działalnościgospodarczej*
4) pełnomocnictwo*
5) potwierdzenie rłrpłatywadium

,

*niepotrzebne skreślić

czytelny podpis składaj ącego ofertę

