OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKO - SPYCHARKI BIAŁORUŚ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie ogłasza przetarg
nieograniczony ofertowy na sprzedaż poniżej przedstawionej koparko - spycharki
Białoruś rok produkcji 1988.
1.
-

Koparko – spycharka ׃
marka  ׃belarus
model  ׃EO 2621
nr rej.  ׃SUR 379 C
rodzaj  ׃koparko - spycharka
nr identyfikacyjny 515229
rok produkcji 1988
przebieg  ׃6290 mtg
pojemność silnika  ׃4080 cm³ , moc 48 kW

2. Termin przetargu: 5 marca 2019 roku
3. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Jeleniewo , ul. Słoneczna 3,
16 – 404 Jeleniewo , pokój nr 12
4. Miejsce w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
- plac przy budynku Urzędu Gminy w Jeleniewie w dni powszednie w dniach
od 25 luty 2019 r. do 5 marca 2019 r. w godzinach od 8°° do 15°°
5. Cena wywoławcza wynosi : 3000,00 brutto (słownie : trzy tysiące złotych)
6. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
6.1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej , tj. 300.00 zł
(słownie : trzysta złotych) na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Nr 58 9359 0002 0002 1281 2011
0001 BS Suwałki z dopiskiem na dowodzie wpłaty: ,,Wadium na zakup
koparko - spycharki Białoruś ZGKiM Jeleniewo”. Wadium należy wpłacić do
dnia 4 marca 2019 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek zakładu. Wadium zostanie zaliczone
nabywcy na poczet ceny nabycia koparki. Innym osobom zostanie zwrócone
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od zamknięcia
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu,
który zaoferował najwyższą cenę uchyli się od zawarcia umowy.
6.2 Złożenie pisemnej oferty w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3
16 – 404 Jeleniewo w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 5 marca 2019 r.
do godz. 11ºº .
Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:
ZGKiM Jeleniewo
Ul. Słoneczna 3
16 – 404 Jeleniewo
Z dopiskiem : ,,Oferta przetargowa na zakup koparko – spycharki Białoruś
ZGKiM Jeleniewo”

6.3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu :
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i
musi zawierać:
a) Imię i Nazwisko , adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
b) Datę sporządzenia oferty
c) Numer telefonu
d) Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firmy numer REGON
e) Oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
f) Oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym koparko –
spycharki i przyjmuje go bez zastrzeżeń
g) Proponowaną cenę nabycia koparko - spycharki
h) Numer konta , na które powinno zostać zwrócone wadium w przypadku nie
wygrania przetargu
i) Kopia dowodu wpłaty wadium
j) Własnoręczny podpis składającego ofertę.

7. Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą , kurierem do
dnia 5 marca 2019 roku do godziny 11ºº w godzinach pracy ZGKiM
w Jeleniewie tj. od 07:30 do 15:30 do sekretariatu (pokój nr 4).
W razie pytań dzwonić na nr telefonu 87 568 30 90 - Wacław Wawrzyn
8. Uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wygra przetarg i jest
zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu podpisać ze
sprzedającym umowę kupna – sprzedaży oraz zapłacić ustaloną w przetargu cenę
nabycia koparko – spycharki. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady sprzedanego mienia. Zakupiony towar nie podlega reklamacji . Odbiór
zakupionego mienia odbywa się środkami własnymi nabywcy.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu formalności
określonych w punkcie 8.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny.
Wacław Wawrzyn – Kierownik ZGKiM w Jeleniewie

Ja niżej podpisany OŚWIADCZAM ŻE:

1. Zapoznałem się z warunkami przystąpienia do przetargu nie wnoszę do
nich zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do
przygotowania oferty.
2. Zapoznałem się ze stanem faktycznym sprzedawanej koparko – spycharki
Białoruś.
3. Zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
4. Zobowiązuje się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w koparko – spycharkę
przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Imię i nazwisko

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

Data i podpis

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

