Zabłudów, dnia 13 lutego 2020r
Or.2613.3.2020
Burmistrz Zabłudowa
ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy pisemny
na sprzedaż niżej opisanych zbędnych składników mienia ruchomego, stanowiących własność
Gminy Zabłudów, ul Rynek 8 16-060 Zabłudów.
Opis przedmiotu przetargu
Organizatorem przetargu jest Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów. Przedmiotem przetargu są
niżej wymienione zbędne składniki mienia ruchomego:
Szczegółowy opis przedmiotów przetargu zamieszczono w załącznikach
nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 do ogłoszenia o przetargu, udostępnionych w serwisach
internetowych http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/ http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nazwa
przedmiotu przetargu
Pług odśnieżny jednostronny
z mocowaniem bez hydraulicznej
regulacji.
Producent: brak informacji
Pług odśnieżny dwustronny dziobowy z
mocowaniem, bez hydraulicznej regulacji
Producent: brak informacji
FS – Lublin Żuk A07 rok prod. 1997,
nr rejestracyjny BIAX730
FS – Lublin Żuk A16 rok prod. 1977,
nr rejestracyjny BIAW018
Autosan H09 rok prod. 1991,
nr rejestracyjny BIAJ474

Autosan H9 rok prod. 2000,
nr rejestracyjny BIA7H82
Jelcz L090M rok prod. 1999,
nr rejestracyjny BIAX729
FSC Starachowice Star 244 RS rok
prod.1983,
nr rejestracyjny BIAX766
FSC Starachowice Star 244L rok prod.
1982 - samochód pożarniczy,
nr rejestracyjny BIA F096

Cena
Miejsce
wywoławcza
oględzin
(zł)
500,00 Plac przy
oczyszczalni
ścieków w
Zabłudowie

600,00

690,00
Cena zawiera
podatek VAT – 23%

690,00
Cena zawiera
podatek VAT – 23%

Plac przy
oczyszczalni
ścieków w
Zabłudowie
Plac przy
oczyszczalni
ścieków w
Zabłudowie
Hydrofornia w
Białostoczku

3 230,00 Hydrofornia w
Cena zawiera
podatek VAT – 23%

Białostoczku

6 088,00 Hydrofornia w
Cena zawiera
podatek VAT – 23%

Białostoczku

4 889,00 Hydrofornia w
Cena zawiera
podatek VAT – 23%

Białostoczku

3 229,00 Plac przy

oczyszczalni
ścieków w
Zabłudowie
3 967,00 Plac przy
Cena zawiera remizie
podatek VAT – 23% strażackiej w
Zabłudowie

Cena zawiera
podatek VAT – 23%

uwagi
Zwolniony z podatku
VAT na odstawie art.
15 ust. 6 ustawy o
podatku VAT
Zwolniony z podatku
VAT na odstawie art.
15 ust. 6 ustawy o
podatku VAT

Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak kluczy do
stacyjki

Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak aktualnych
badań
technicznych
Brak kluczyków

Lp.

10.

11.

Cena
wywoławcza
(zł)

Nazwa
przedmiotu przetargu

Zwolniony z
podatku VAT na
odstawie art. 15
ust. 6 ustawy o
podatku VAT

przetargu

do stacyjki
Brak aktualnych
badań
technicznych

oczyszczalni
ścieków w
Zabłudowie

1 250,00 Plac przy

Kosiarka rotacyjna dwubębnowa,
Typ: Z064,
Producent: Samasz Białystok

przedmiotów

uwagi

637,00 Plac przy

FSM – Bielsko – Biała 126P (126Ai)
Polski Fiat 126P 650 rok prod.1991,
nr rejestracyjny BIF6306

Oględzin

Miejsce
oględzin

Zwolniony
z
podatku VAT na
odstawie art. 15
ust. 6 ustawy o
podatku VAT

oczyszczalni
ścieków w
Zabłudowie

można

dokonać

na

placu

przy

oczyszczalni

ścieków

w Zabłudowie, ul. Bielska (działka geod. Nr 435/2) oraz na placu przy hydroforni w Białostoczku koło
Kurian oraz placu przy remizie strażackiej w Zabłudowie - ul Białostocka w godz. 7.00 - 14.00.
W razie nieobecności pracownika oczyszczalni, należy dzwonić pod numer telefonu: 85 7188669.
Wymogi formalne oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy (NIP jeżeli Oferent takowy posiada).
Gdy Oferentem jest osoba prawna, to oferta powinna zawierać: nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta,
NIP oraz nr REGON, aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG
b) oferowaną cenę przedmiot objęty przedmiotem przetargu i warunki zapłaty.
c) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i ponosi odpowiedzialność za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) obowiązujący druk oferty i oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i winny być opatrzone podpisem osoby
(osób) podpisującej oferty.
Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia: 24 lutego 2020r do godz. 10.00 w
zaklejonej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie - pokój nr 106.
Koperta musi być opisana wg. poniższego wzoru:
„Oferta przetargowa na zakup …………………………………..…….………….
podać nazwę przedmiotu jak w ogłoszeniu o przetargu

Nie otwierać przed dniem: 24 lutego 2020r, godz.10.15"
1. O ważności oferty
w Zabłudowie.

decyduje

data

i

godzina

wpływu

oferty

2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

do

Urzędu

Miejskiego

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24 lutego 2020r roku o godzinie 10.15 w budynku Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie, w Sali konferencyjnej (parter).
4. Oferent składając ofertę jest z nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia przetargu.
5. Oferentom przysługuje prawo
w części dotyczącej otwarcia ofert.

wzięcia

udziału

w

posiedzeniu

Komisji

przetargowej

6. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów.

Wybór oferty
1. Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne Organizatora oraz zaoferuje
najwyższą cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanawia
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi Oferentami, wyznaczając termin ponownego
złożenia ofert. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w tych ofertach.

Sposób zapłaty i wydanie przedmiotu przetargu
1. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu
przetargu.
2. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w przeciągu 5 dni od daty otrzymania faktury VAT,
wystawionej przez Sprzedawcę po podpisaniu umowy.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków płatniczych na wskazanyw umowie
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
4. Przedmiot przetargu zostanie wydany Nabywcy wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym samochodu w
terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia.
5. Wszelkie koszty transakcji zakupu obciążają Oferenta.

Unieważnienie przetargu
1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania
wyboru oferty bez podania przyczyn.
2. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora
przetargu z tego tytułu.
BURMISTRZ

/-/ Adam Tomanek

