Ogłoszenie o przetargu ofertowym
I Postępowanie przetargowe

1. Nazwa i siedziba sprzedającego :
Liceum Ogólnokształcące im.M.Konopnickiej w Jedliczu
38-460 Jedlicze, ul.Wł. Dubisa 7
Tel. 013-4352014
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :
Liceum ogólnokształcące im.M.Konopnickiej w Jedliczu
38-460 Jedlicze, ul.Wł. Dubisa 7
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik
majątku ruchomego :
Ruchomość będąca przedmiotem przetargu można oglądać codziennie do
24.05.2018r. w siedzibie Liceum w godz. 7.00 do 14.00.
4. Rodzaj i typ sprzedawanej ruchomości :
nazwa

typ

Nr
fabryczny

Rok
produkcji

zestaw
do
pielęgnacji
zieleni – kosiarka
z płozami do
śniegu

STIGA silnik
czterosuwowy
Briggs&Stratton
Moc 13KM

Model – 13- 2007
2574-12
Typ NJ 92
Hydro
płozy – typ
00082

Cena
wywoławcza
(netto)
570,00
+23% VAT

5. Wysokość wadium oraz termin jego wniesienia :
Brak wadium
6. Cena wywoławcza : 570,00 zł- cena netto. (+23% VAT)
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta :
Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta wraz z numerem
telefonu,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym
urządzenia.
Wzór oferty – załącznik nr 1,
Wzór oświadczenia – załącznik nr 2.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty :

Oferty w zaklejonych
kopertach należy składać w terminie do
25.05.2018r. do godz. 13.00
Na kopercie należy zaznaczyć „Oferta na zakup zestawu do pielęgnacji
zieleni”.
9. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
10.Inne informacje.
1) Przetarg jest prowadzony na podstawie uchwały nr 632/2014 Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zasad
gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek
organizacyjnych Powiatu krośnieńskiego.
2) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą
cenę ruchomości objętą przetargiem.
3) Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych, o których mowa w ust. 7 ogłoszenia, dane są
niekompletne lub nieczytelne.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie
oferenta.
4) Komisja wybiera oferta, który zaoferował najwyższą cenę.
5) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,
komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie
licytacji między oferentami.
Komisja przetargowa zawiadamia oferentów w terminie i miejscu
licytacji.
6) Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez
oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
7) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie
wyznaczonym przez komisje przetargową, nie dłuższym niż 7 dni.

Załącznik nr 1

Dane oferenta :
Imię i nazwisko/nazwa

....................................................................

Adres

.................................................................

PESEL/Regon

.................................................................

Dowód osobisty

.................................................................

Telefon

.................................................................

OFERTA
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym,
którego przedmiotem jest zbycie, będącego na wyposażeniu LO
Jedlicze, zestawu do pielęgnacji zieleni – kosiarka marki STIGA –
składam ofertę zakupu za kwotę :
................................................ netto (+23% VAT),
Słownie ......................................................................
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania
przetargowego, określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
ruchomości oraz projektem umowy sprzedaży i akceptuję ich treść bez
zastrzeżeń.

........................................
(podpis składającego ofertę)

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że znany jest mi stan techniczny
zestawu do pielęgnacji zieleni marki STIGA, rok produkcji 2007, będącego
przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a
żadnych roszczeń w stosunku do Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 2016r. poz. 922 oraz z 2018r. poz. 138) dla potrzeb
przeprowadzenia przetargu.

........................................
(podpis składającego ofertę)

Załącznik nr 3
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ................ w Krośnie, pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym
im.M.Konopnickiej, ul.Wł. Dubisa 7, 38-460 Jedlicze, NIP 6841583109,
zwanym w dalszej treści umowy „sprzedającym”, reprezentowanym przez :
1. Iwonę Pytel – dyrektora szkoły,
A
Panem/ią
............................................, legitymującym/ą się dowodem
osobistym
seria,
numer
....................................
zamieszkałym/ą
..................................................... zwanym/ą w dalszej treści umowy –
„kupującym”, o następującej treści :
A
Firmą
..................................z
siedzibą
pod
adresem
..................................................... nr NIP ................................. zwana w
dalszej treści umowy „kupującym”, reprezentowana przez :
.............................................................
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 2 zestaw do
pielęgnacji zieleni, zwany w dalszej treści umowy urządzeniem.
§2
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem kosiarki.
§3
Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowe urządzenie zapłaci Sprzedającemu
kwotę ................... (netto) złotych + 23% VAT , płatną przelewem w
terminie 7 dni na rachunek wskazany na fakturze VAT.
§4
Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny urządzenia i
oświadcza, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do
Sprzedającego.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową
obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§6

zastosowanie

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
dwa egz. pozostaje u sprzedającego, a jeden u kupującego.

Sprzedający
................................

Kupujący
..............................

