OGŁOSZENIE
W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
ZAKŁAD KARNY W CZARNEM
UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
NIP: 8431072221 REGON: 000319925
Tel. 0-59 8330801, Fax 0-59 8332009
e-mail: dkw_czarne@sw.gov.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie Zakładu Karnego
w Czarnem w budynku tzw. „Hotelu Poprzeczniak” w pomieszczeniu nr 1 w dniu
9.08.2017 roku o godzinie 11 00

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku
ruchomego:
Przedmiot sprzedaży objęty postępowaniem przetargowym można obejrzeć:

 w siedzibie Zakładu Karnego w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1 w dniach
1- 4.08.2017 r. w godzinach od 1000 do 1200 po wcześniejszym uzgodnieniu czasu
oględzin.

Szczegółowe

informacje

na

temat

przedmiotu

sprzedaży

można

uzyskać pod nr tel. 59 8330834 - osoba do kontaktu kpt. Marcin Piorowicz

4. Rodzaj, typ, ilość przedmiotu sprzedaży objętych postępowaniem przetargowym:
Przyczepa ciężarowa rolnicza marki AUTOSAN D-55/01, rok produkcji 1988, dopuszczalna
ładowność 6 000 kg, nr rejestracyjny GCZ C164, termin następnego badania technicznego
5.01.2018 r., liczba osi 2

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 530 zł w formie pieniężnej należy wpłacić w gotówce do kasy
lub na rachunek bankowy organizatora przetargu 4411011400033881391201000
z dopiskiem „przetarg publiczny przyczepa AUTOSAN D-55/01” do dnia 8.08.2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

6. Ceny wywoławcza:
Wynosi 5 300 złotych, słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100. Sprzedaż nie może
nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:

1) imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,
NIP oraz numer REGON w przypadku firmy,

2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty
dołączyć 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,

3) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,
6) parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
ZAKŁAD KARNY W CZARNEM
UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
"OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRZYCZEPY AUTOSAN D-55/01
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 9.08.2017 R. GODZINA 1100 „

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Karnego w Czarnem w sekretariacie pokój
nr 29 do dnia 9.08.2017 r. do godz. 1030. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby organizatora przetargu, a
nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Termin związania oferta
organizator przetargu określa na 30 dni.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje:
1) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Poz. 729).

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki
niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia przyczepy, nie będzie rościł
żadnych

pretensji

do

sprzedawcy

związanych

ze

stanem

technicznym

zakupionego przedmiotu.

3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za
przedmiot objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa
od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
określonej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

5) Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
6) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub
zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

9) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

◦ została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,

◦ nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego
ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość,
zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
11) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na
przedmiot sprzedaży, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą
cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena
zaproponowana w ofertach.

13) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, lub
gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 2, ustnie, podczas
otwarcia.

14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty
w przypadku

przetargu

lub

z

chwilą

ostatniego

przebicia

niższej

ceny

w przypadku aukcji.

15) Po otwarciu ofert organizator przetargu zamieści wyniki przeprowadzonego
postępowania
podstronie

na

stronie

podmiotowej

internetowej
Zakładu

Biuletynu

Karnego

w

Informacji

Czarnem

w

Publicznej

zakładce

na

ważne

ogłoszenia.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową
najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu
oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez
organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu
ceny nabycia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości
Kupujący.

Podpisał:
DYREKTOR
Zakładu Karnego
w Czarnem
ppkł Wojciech Brzozowski

12. Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) Projekt umowy – załącznik nr 2.

