D/Kw -223/1/2012

ZATWIERDZAM

..................................
data i podpis

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego będącego
na stanie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu (znak sprawy D/Kw-223/1/2012.)
I.

Nazwa oraz siedziba jednostki:
ZAKŁAD KARNY NR 1 W GRUDZIĄDZU
ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz
NIP 876-10-17-136 REGON 000319641
TEL. 56/6440 400, FAKS 56/6440 499
e-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl
adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

II.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 19.10.2012 roku o godz. 11.30, w siedzibie sprzedającego, sala
odpraw II piętro.

III.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w dniach od 15.10 do 16.10.2012 r. od godziny 11.00 do
Godziny 14.00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Wybickiego 10/22.

IV.

Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp.

Przedmiot
sprzedaży

Opis
Rok produkcji
1994,

FIAT CROMA

Cena wywoławcza
brutto
(zł)
1.500,00

V. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1. Wadium w wysokości 150,00 zł na nabywany składnik majątku ruchomego należy wnieść w pieniądzu (PLN),
przelewem środków pieniężnych lub gotówką na nieoprocentowane konto sprzedającego – NBP
Oddz. Okręgowy Bydgoszcz nr 02 1010 1078 0020 7513 9120 0000 Termin wniesienia wadium upływa
dnia 18.10.2012 r. W przelewie należy opisać czego dotyczy i podać nr sprawy.
2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia składników.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się
w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert. UWAGA: Wadium
nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy
sprzedaży.
VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Nabywcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Nabywcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta ma być napisana czytelnie, w języku polskim, a wszystkie wymagane dokumenty i załączniki
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji
zawartości oferty oraz opatrzone kolejnym numerem. W treści oferty winna znajdować się informacja
o ilości stron.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być czytelne oraz parafowane własnoręcznie przez
osobę(y) podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta ma być zaadresowana według wzoru:
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ZAKŁAD KARNY NR 1
UL.WYBICKIEGO 10/22 , 86-300 GRUDZIĄDZ
OFERTA NA SPRZEDAŻ:
samochodu Fiat Croma
W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, sprzedający będzie traktował taką ofertę jako „zwykłą”
korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę składaną do sprzedającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej należy
przygotować i zaadresować w sposób określony wyżej. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej ma być
opisana nazwą i adresem nabywcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty (po upływie terminu
do wniesienia protestu) w przypadku dostarczenia jej sprzedającemu po terminie.
Oferta składana jest przez wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej, zamawiający odrzuci ofertę złożoną
w innej formie, np. za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) poprawnie wypełniony i podpisany przez nabywcę formularz cenowy (załącznik nr 1
do ogłoszenia);
2) oświadczenie nabywcy (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
3) dowodu wpłaty wadium.
W formularzu cenowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) nabywca wpisuje wszystkie informację, jakich żąda
w nim sprzedający.
Nabywca składa oferty częściowe na wszystkie lub poszczególne składniki majątku ruchomego określone
w ogłoszeniu.
Wszystkie dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kserokopii. Jeżeli nabywca przedłoży
kserokopię dokumentu to potwierdza go i podpisuje na każdej stronie przez osobę(y) uprawnioną do
podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1.

2.

3.

Oferty można składać do dnia 19.10.2012 r. do godziny 11.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do sprzedającego, a nie data
jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Termin otwarcia ofert: 19.10.2012 roku, o godzinie 11.30 w siedzibie sprzedającego, w budynku
administracji. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:
nazwa i siedziba nabywcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

Sprzedający zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyn.

VIII. Sposób porozumiewania się sprzedającego z nabywcami oraz przekazywanie oświadczeń
i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne informacje sprzedający i nabywcy
przekazują pisemnie lub faksem. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść
dotarła do sprzedającego przed upływem terminu (do godz. 15:00).
2. Każdy nabywca ma prawo zwrócić się do sprzedającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania
nabywców muszą być skierowane na adres sprzedającego.
3. Sprzedający nie przewiduje zorganizowania zebrania z nabywcami.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z nabywcami
Pan Maciej Gawriałek - tel.056 64 40 408
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
IX. Kryteria oraz sposób oceny oferty.
1. Wybór ofert, odbędzie się w oparciu o następujące kryterium:
1) nazwa kryterium: CENA (najwyższa wartość brutto za składnik majatku ruchomego
2) waga kryterium: 100%;
2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich nabywców, którzy złożyli oferty.
3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który
nie wniósł wadium,
2) nie zawiera danych wymaganych przez sprzedającego,
3) dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 9
4.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę za poszczególny składnik majątku ruchomego dokona zapłaty
przelewam na konto Zakładu Karnego Nr 1. Nabywca przedstawia w formularzu cenowym warunki
zapłaty dotyczące terminu zapłaty od dnia podpisania umowy sprzedaży jednak nie dłuższy niż 7 dni. Za
datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zakładu Karnego
Nr 1 w Grudziądzu.
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X.

Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. Wybranemu nabywcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. z najwyższa ceną
sprzedający wskaże termin podpisania umowy sprzedaży.
2. Zawarcie
umowy
z
wybranym
nabywcą
następuje
w
terminie
wskazanym
przez sprzedającego i nastąpi w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu .
XI. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wynik
postępowania
zostanie
ogłoszony
w
biuletynie
Informacji
publicznej
oraz w siedzibie sprzedającego.
XII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XIII. Integralną część stanowią:
1. załącznik nr 1 – formularz cenowy
2. załącznik nr 2 – druk oświadczenia nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
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załącznik nr 1

.......................................
miejscowość, data

FORMULARZ CENOWY

dotyczący sprzedaż składników majątku ruchomego będącego na stanie
w Grudziądzu

Zakładu Karnego Nr 1

Nazwa nabywcy:.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adres (siedziba) nabywcy:......................................................................................................................
NIP:.............................................................................../woj. ...............................……………………………
tel.:................................................................................/faks:......................................................................
e-mail:............................................................................/www. ...................................................................
Adres do korespondencji:............................................................................................................................

Lp
.

Przedmiot
sprzedaży
FIAT CROMA

Opis
Rok produkcji
1994,

Cena
wywoławcza
brutto
(zł)

Data przekazania
wadium (zł)

Cena
oferowana
brutto
(zł)

Warunki
zapłaty

Data………..
w wysokości: ………..

Słownie: cena oferowana przez nabywcę …………………………………..………..…………………………
w zł (PLN) .........................….

.......................................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania nabywcy
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załącznik nr 2

.....................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

dotyczące sprzedaży składników majątku ruchomego będącego
na stanie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
dotyczy …………………….

Oświadczam, że ........................................................................................................................
........................................................................................................................
(Nazwa i adres nabywcy)

zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu tj.: ……………………………………..i że
ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

..........................................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania nabywcy
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