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Grudziądz, dnia 05.11.2012 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż samochodu Fiat Croma

Komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 19 października 2012 r. o godzinie 11.30 w sali
konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 przy ul. Wybickiego 10/22 w Grudziądzu przetarg
na sprzedaż samochodu Fiat Croma. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w dniu
5 października 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku o zasięgu lokalnym
oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.
Termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu przeznaczony do sprzedaży ustalono
na dni 15-16.10.2012 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień otwarcia tj.
19 października 2012 r. Wyceny samochodu dokonano na podstawie §2 pkt 4) i §5
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone
są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761), tj. na podstawie przeciętnych cen
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu
technicznego i stopnia zużycia (zużycia jednostki napędowej, zawieszenia, stanu
blacharskiego) przy jednoczesnym uwzględnieniu przebiegu (274 802 km). Cena
wywoławcza wyniosła 1.500,00 zł brutto.
Do dnia składania ofert do siedziby jednostki wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył: Kazimierz
Darocha Krajęcin 2, 86-230 Lisewo z ceną oferowaną 1.510,00 zł brutto.
Była to jedyna złożona oferta i jednocześnie najwyższa cena zaoferowana za przedmiot
sprzedaży. Komisja w wyniku badania oferty stwierdziła, prawidłowość ogłoszenia przetargu
zgodnie z § 12; § 13 i § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761). Oferta
spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu i posiada wymagane załączniki.
Zgodnie z
§ 19 w/w rozporządzenia złożenie jednej ważnej oferty wystarcza
do przeprowadzenia przetargu.
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