ZKGZ.271.7.2014

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson

I. Nazwa i siedziba jednostki:
Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
telefon: (058) 588 42 73, fax (058) 588 42 73
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu:. 26 września 2014 roku
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu: 26 września 2014 roku o godzinie 13:00 w:
Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przeznaczony do sprzedaży pojazd:
Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można oglądać w godz. 900-1000 w poniedziałki i czwartki
na placu za budynkiem Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo
Osoba do kontaktu: Pan Marian Dera 513027 960
IV. Dane identyfikacyjne pojazdu
Marka – Massey Ferguson
Model pojazdu – 200-Seria
Typ – 290MP
Rok produkcji – 1981
Moc silnika – 79 KM
Pojemność silnika - 4060 crrr3
Rodzaj paliwa - diesel
Data ważności badania technicznego – 01.02.2015
Nr rejestracyjny - GST 68FM
V. Informacje na temat ceny
1. Cena wywoławcza pojazdu netto wynosi 10 000,00 zł
2. Wygrywa oferta z najwyższą ceną.
3. Do ceny netto należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%.
3. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej danego składnika majątku.
4. W przypadku zaoferowania przez oferentów tej samej najkorzystniejszej ceny Zakład Komunalny
Gminy Zblewo zastrzega możliwość złożenia przez tych oferentów w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych.
VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
1. Sposób złożenia i zawartość oferty
a) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie:
Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
b) lub listem poleconym (decyduje data wpływu do jednostki)
do dnia 26 września 2014 r. do godziny 12:50
2. W przypadku osób fizycznych wymagane jest osobiste uczestnictwo oferenta, natomiast w
przypadku osoby prawnej, osoby występować w imieniu tego podmiotu winny
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legitymować się pełnomocnictwem w formie pisemnej, udzielonym przez organ
uprawniony do reprezentacji.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Nazwa i adres oferenta: ………………………………………………………………………………………….
Oferta na …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Nie otwierać przed dniem 26 września 2014 r. godz. 13:00

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca
Do oferty należy dołączyć:
l. Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (w oryginale).
2.Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 (w oryginale).
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie,
- została złożona w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie:
Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40,83-210 Zblewo lub listem poleconym
(decyduje data wpływu do jednostki) do dnia 26 września 2014 r. do godziny 12:50.
VIII. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży
Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie 7
dni od dokonania wyboru oferty przez komisję przetargową.
X. Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie www.zkgz.com.pl.
2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego
przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
Nabywca zobowiązany jest do odebrania przedmiotu sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
5. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
6. Jeżeli przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza
drugi przetarg.
7. Integralną część ogłoszenia stanowią: formularz ofertowy (załącznik nr 1); oświadczenie
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o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, (załącznik nr 2); wzór umowy, (załącznik
nr 3).

3

Załącznik nr 1

OFERTA
Imię, nazwisko i adres lub nazwa (Firma) i siedziba oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nr ZKGZ.271.7.2014 na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey
Ferguson:
MY NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta)
niniejszym oświadczamy, co następuje:
Składamy ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży, tj. ciągnika rolniczego Massey Ferguson:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy wszelkie
postanowienia ogłoszenia o przetargu.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy.
3. Oferujemy zakup przedmiotu sprzedaży:
za cenę netto …………………………………………zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………… zł)
plus podatek VAT 23 % zł……………………………zł
(słownie………………………………………………………………………………………………. zł)
wartość brutto zł. ……………………………………zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………… zł)
5. Zobowiązujemy się zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg,
nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6. Zobowiązujemy się do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży niezwłocznie po zapłaceniu
ceny nabycia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Sprzedającego.
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tel……………………………………………… Email. ………………………………………………..
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10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1. ……………………………………………………………
2 …………………………………………………………….

……………………………dnia ……………………. 2014 r.
………………………………………………….
(czytelny podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2
………………………………………………

………………………….dnia………………..

………………………………………………
………………………………………………
(Nazwa i adres Oferenta)

Oświadczenie

Przystępując do pisemnego przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson:

nr sprawy ZKGZ.271.7.2014

o ś w i a d c z a m, że zapoznałem/am* się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuję
go bez zastrzeżeń.
…………………………………………..
(czytelny podpis Oferenta)
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* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3

Umowa nr…………………. – wzór
zawarta w dniu………………………… 2014 roku w Zblewie pomiędzy:
Zakładem Komunalnym Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo "Sprzedającym"
reprezentowanym przez:
Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo- Pana Jana Mańsk
a
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
w dalszej treści umowy zwany "Kupującym", reprezentowanym przez:
…………………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ciągnika rolniczego, określonego w ogłoszenia
o przetargu:
1.Ciągnik rolniczy Massey Ferguson, rok prod. 1981, nr rej. - GST 68FM
§2

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
Nabywca zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia zapłaty.

§3
Przedmiot umowy zostanie wydany wyłącznie po wcześniejszym przedstawieniu dowodu zapłaty
za przedmiot umowy.
§4

1. Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Kupującego strony
ustalają na kwotę:
kwota netto …………………….zł (słownie:………………………………………………………. )
plus podatek VAT 23% w wysokości ……………………………………………zł, co daje kwotę:
brutto ……………………..zł (słownie: ……………………………………………………………)
Wartość nabycia przedmiotu umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Sprzedającego.
2. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy przelewem gotówki na rachunek
Sprzedającego wskazany na fakturze, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia
umowy sprzedaży.
§5
Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na kupującego dopiero z chwilą zapłacenia
ceny nabycia wg umowy sprzedaży. Przyjmuje się, że zapłata została dokonana z chwilą
wpłynięcia środków na konto sprzedającego.
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§6

Sprzedający wyznacza do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy: p. Mariana Dera
§7

Kupujący wyznacza do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy: ……………………………………...

§8
Z przekazania przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru przedmiotu umowy.
§9
1. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) kupujący nie zapłacił i nie odebrał przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Sprzedającego,
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub w części
spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenie, które w chwili podpisania umowy nie
mogło być przez strony przewidziane i zostało spowodowane przez okoliczności od nich
niezależne (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, strajki).
§11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§12
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.
§13
Oferta Kupującego z dnia……………………………….2014r. wraz z załącznikami stanowi integralną
część umowy.

………………………………………….
Podpis Sprzedającego wraz z pieczątką

…………………………………………………...
Czytelny podpis Kupującego
(wraz z pieczątką jeśli dotyczy)
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