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Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczębtzęszynie Sp. , o.o. zaprasza do składania
ofert na sprzedaż przęz Zamawiąącego przyezepy cięzarowej.

Przedmiot postępowania nie podlega ustawie z dnia l l września 20 l9r. Prawo Zamowień Publicznych (Dz. U.

poz.2019zpóźn. zm.)-wartośccałkowitazamówięnianieprzekraczawyrażonejwzłotychkwoty l30000,00złlnetto.

l. Nazwa i siedziba organizatora przetargu publicznego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.

ul. Gorajska 51 ż2-460 Szczebrzeszyn

N I P 922-3 04 -7 1 -96,

Tel. 84 6821 167, ełnail: biuro@zgk-szczebrzeszyt,l.pl

Godziny pracy organizatora przetaĘu : 07 : 00- 1 5 :00.

2. Nazwa oraz opis skladnika majątkowego będącego przedmiotem przetargu:

PRZY CZEP AC t ĘZAROWA - SPECJA LNA POM-SRE M T_035

Nr podwozia 4914

Rok produkcji: l985 r

Masa wlasna: 4500 kg

Przyczepa nie posiada badań technicznych

3. Cena wywoławcza zbywanego składnika majątkowego :

6150,00 ZŁ (SZEŚC TYSIĘCY STo PIĘCDZlESIĄT ZŁDTYCH BRUTTO)

4. Termin i miejsce w którym będzie możliwe dokonanie oględzin zbywanego składnika majątku ruchomego:

Pl,zyczepę mozna obejrzeć na terenię Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.

u l. N adrzeczn a 220, 22-460 Szczebtzeszyn w godz. 07,00- l 5. 00

5. Dane kontalttowe osoby u którei można uzyskać szczegółowe informacje na temat zbywanego składnika

majątkowego:

tel. 84 68 2l 167, Piotr Gnieciak 664 160 647
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6. Wymagania dotyczące składanej tlferty

l ) Uczestnik przetargu może złoĄc tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

2) Oferta winna zawierać: dane dotyczące uczestnika przetargtt (imię, nazwisko/firmę, adres, telefon kontaktowy"

fax, adres email, NIĘ REGON, nr KRS).

3) Zaoferowaną cenę nętto za zbywany składnik rnajątku.

4) Oświadczenie uczestnika że zapoznał się z warunkami przętargu oraz zę stanem zbywanego składnika

majątkowego, aw przypadku nie dokonania oględzin informację że ponosi konsekwencje ich nie dokonania.

8. Termin, miejsce i sposób skladania ofert

OfeĘ winny być składane w biurzę siedziby organizatora przętargu tj. ul. Gorajska 51 22-460 Szczebrzeszyn w

zaklejonej kopercie zaadresowanej wg. wzoru:

Zakłąd Cospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o,,

Oferta przetargowa na zakup samochodu Przyczepy ciężarowe.l

Nie otwierać przed Konisyjnym otwarcien ofert .

l ub pocztą e l ektron i czn ą n a adres : p rzeta r gi@zgk- szczeb r zeszy n. p l

Oferty należy składać w siedzibie organizatora

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 do dnia 28.02.2023 r do godz. l1.30

Termin związania ofeftą wynosi 30 dni.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Otwarcie żożonych ofert nastąpi w siedzibię organizatoraprzetargu dniu 28.02.2023 r o godzinie 11.45

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez

podania wyraźnej przyczyny.

ll. Dodatkowe informacje:

l) Składana oferta nie podlega negocjacjom.

2) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 8 zostaną odrzltconę.

3) Oferty nieczytelne, budzące wątpliwości gdzie złożęnię wyjaśnień będzie bezcelowe, zostaną odrzucone.

4) O odrzuceniu ofeĘ, organizator nięzwłocznię zawiadomi uczestnika przetargu.
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12. Termin sprzedaży:

l) Faktura zostanie wystawiona w tettninie 7 dni po wyborze przez Kotnis.ję oferty najkorzystniejszej.

2) Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny w terrninie najpóźnie.j 7 dnia po wystawieniu faktury.

3) Wydanie uczestnikowi przedmiotLt przetargu nastąpi po zapłacerliu faktury.

4) Wszelkie koszty związane z nabyciem składnika majątku ponosi uczęstnik.

Zalącznil<i:

- Ofęrta zał. 1

ZAKŁAD
{.ios@arki Komunllnej w Szcz;ebrzesrynfu Sp. z oo
ul. Gorajska 5l, 22-460 Szczebrzeszvn
NIP 922-304-7 1 _96, REGoN 06 l490672

KRs 0000445856

,:W



pieczęć uczestnika

oFERTA

Nazwa uczestnika ptzętargv

Adręs /siedziba/: ul.:......... kod.....,.,.... miejscowośc

Województwo:..........,.......

. NIP:...,.,.,...................,.........REGON:,.,......

Data rejestracj i :.,..............,.,

Irnię i nazwisko przedstawiciela/i wykonawcyl:
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Załqcznik l

1. w ramach przetargu publicznego dotyczącego sprzedaĄ składnika majątku ruchomego

oferujemy cenę za zbywany składnik majątku ruchomego w wysokości

BRUTTo

(słownie):

zł

informujemy, ze dokonamy zapła! w terminie ... ... . .... dni

2.1 oświadczamy że zapoznaliśmy się z warulrkami przetar3u oraz zę stanem zbywarrego składnika rnajątkowego.

2.2 oświadczamy, żę nie dokonaliśmy oględzin przedrniotu przetal€tl i ponosimy tego konsekwencje.

(n iepotrzebne skreś l ić)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami przetargu.

lOsoba/y występujące w rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, tub osoba/y posiadająca/e
petnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z rejestrem. Petnomocnictwo wykonawca dołącza do oferty,
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5. Oświadczam/y że jesteśmy związani ofertą 30 dni

6. Akceptujemy termin wnięsienia zapłaty określony w ogłoszeniu o przetargu

podpis

Oferta liczy:......,,.,.,...,....stron


