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Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu

SlUŻBA

47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Racławicka 10
tel. (77) 4821001 fax (77) 4822833
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mail: as_kedzierzyn_kozle@sw.gov.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH
SKŁADNIKÓW

MAJĄTKU

RUCHOMEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO W

KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

(drugie ogłoszenie)

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Racławicka 10,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77482 1001
2. Miejsce i termin przeprowadzenia

przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora
o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Aresztu.

przetargu w dniu 4.02.2016 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe
majątku ruchomego:
Przedmiot
przetargu
można
obejrzeć
w kotłowni
Aresztu
Śledczego
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 10, w dniach od 20.01.2016 r. do
3.02.2016 r. w dni robocze w godz. 9:00 do 13:00.
4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
Kocioł parowy TURBO 150 NP wraz z osprzętem
-

Producent

Fabryka Kotłów FAKO Rumia

-

Rok budowy

1995

-

Nr fabryczny

82721

-

Wydajność

310 kg/h

-

Ciśnienie

0,05 MPa

-

Moc cieplna

210 kW

Palnik gazowy GIERSCH RG 30-N
-

Producent

GIERSCH GmbH Niemcy

-

Rok budowy

1995

-

Nr fabryczny

3703001610
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-

Rodzaj paliwa

gaz ziemny

Nominalna moc cieplna

105 - 260 kW

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 265,50 zł
(słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 50/100), wadium należy wpłacić w
kasie Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Racławicka 10, najpóźniej w
dniu przetargu na godzinę przed rozpoczęciem, lub na rachunek bankowy nr 33
1010 1401 0052361391200000
NBP O/Opole.
6. Cenę wywoławczą:
Cena wywoławcza wynosi - 5 310,12 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta
dziesięć złotych 12/100).
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pod rygorem niewaźności powinna być sporządzona w formie
pisemnej i musi zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę)
i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę za przedmiot przetargu,
c) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin,
d) dowód wniesienia wymaganego wadium,
e) preferowany wzór umowy,
Wzór formularza ofertowego oraz umowy można odebrać
w siedzibie organizatora
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg
poniższego wzoru:
ARESZT ŚLEDCZY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
UL. RACŁAWICKA 10
47 -200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Oferta przetargowa na zakup kotła parowego TURBO wraz z osprzętem
i palnika gazowego GIERSCH
nie otwierać przed dniem 4.02.2016 r. godzina 12:00
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Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:30 do 15:30 nie później
jednak niż do dnia 4.02.2016 r. do godz. 11 :00 na bramie wejściowej Aresztu
Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Racławicka 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
1O.lnne informacje:
a) przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Oz.U.Nr
114 poz. 761),
b) przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki
opisane w ogłoszeniu, a w przypadku nabycia składnika majątku objętego
postępowaniem,
nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy
związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu będącego
przedmiotem przetargu,
c) komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za
przedmiot będący przedmiotem przetargu. Oferta nie może być niższa od
ceny wywoławczej,
d) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
określonej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia,
e) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu,
f) wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu,
g) wadium wniesione przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub
zostaną odrzucone,
zwrócone zostanie w terminie
7 dni od dnia
rozstrzygnięcia postępowania,
h) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik postępowania, który
wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,
i) złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem
negocjacji między stronami,
j) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeśli została złożona po wyznaczonym
terminie lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium oraz nie zawiera danych
o których mowa w pkt 7 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzące inną wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę,
k) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,
I) w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie za
przedmiot przetargu, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali identyczne
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ceny, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena
zaproponowana w ofertach,
m) o terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
a w przypadku gdy będą obecni przy otwarciu ofert zostaną powiadomieni
ustnie.
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11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
a) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową
naj korzystn iejszej oferty,
b) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od wyboru
najkorzystniejszej oferty i powiadomieniu przez organizatora,
c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia,
d) wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Nabywca.

