ZATWIERDZAM

……………………

Jasło, dnia 06-02-2013r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
postępowanie przetargowe
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
fax: 013 44 35 861, tel. 013 44 35 860
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie sprzedającego
w dniu 21-02-2013r. o godz. 08:30 w budynku administracji, sala odpraw – świetlica.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki
majątku ruchomego:
Zakład Karny w Jaśle ; Warzyce 467, w dniach od 11.02.2013r. do 20.02.2013r.,
w godzinach od 800 do 1200, po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem
telefonu 013 44 35 860
4. Rodzaj i typ składników objętych postępowaniem
Numer
ewid.

J. M.

Ilość

Stopień
zużycia %

Cena
Wywoławcza

1.

Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³
eksploatowany od: 1988r.
z wyposażeniem –
dmuchawy wentylatorowe
K-7 (areatory)

6/8

szt.

1

75

8200,00 zł

2.

Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³
eksploatowany od: 1988r.
z wyposażeniem –
dmuchawy wentylatorowe
K-7 (areatory)

6/9

szt.

1

75

8200,00 zł

Lp.

Nazwa zbędnego składnika
majątku

Pompa z wałem pionowym
3. typ: 502 ZK-GWT
rok produkcji: 1987

4/24

szt.

1

75

3997,50 zł

Pompa z wałem pionowym
4. typ: 502 ZK-GWT
rok produkcji: 1987

4/25

szt.

1

75

3997,50 zł

Pompa z wałem pionowym
5. typ: 502 ZK-GWT
rok produkcji: 1990

4/27

szt.

1

75

3997,50 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj:
Poz. 1
Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³
eksploatowany od: 1988r.
z wyposażeniem – dmuchawy wentylatorowe K-7 (areatory) – w kwocie 410,00 zł
( czterysta dziesięć złotych 00/100 ), należy wpłacić do 21.02. 2013r. do godziny 800 w
kasie Zakładu Karnego w Jaśle budynek administracji pomieszczenie nr 17, lub na
konto bankowe nr: 70 1010 1528 0031 3113 9120 1000 Narodowy Bank Polski –
Oddział Okręgowy w Rzeszowie ul. 3-go Maja 12.
Poz. 2
Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³
eksploatowany od: 1988r.
z wyposażeniem – dmuchawy wentylatorowe K-7 (areatory) – w kwocie 410,00 zł
( czterysta dziesięć złotych 00/100 ), należy wpłacić do 21.02.2013r. do godziny 800 w
kasie Zakładu Karnego w Jaśle budynek administracji pomieszczenie nr 17, lub na
konto bankowe nr: 70 1010 1528 0031 3113 9120 1000 Narodowy Bank Polski –
Oddział Okręgowy w Rzeszowie ul. 3-go Maja 12.
Poz. 3
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT - rok produkcji: 1987-w kwocie 199,88 zł ( sto dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 88/100 ), należy wpłacić do 21.02.2013r. do godziny 800 w kasie
Zakładu Karnego w Jaśle budynek administracji pomieszczenie nr 17, lub na konto
bankowe nr: 70 1010 1528 0031 3113 9120 1000 Narodowy Bank Polski – Oddział
Okręgowy w Rzeszowie ul. 3-go Maja 12.

Poz. 4
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT - rok produkcji: 1987-w kwocie 199,88 zł (sto dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 88/100 ), należy wpłacić do 21.02.2013r. do godziny 800 w kasie
Zakładu Karnego w Jaśle budynek administracji pomieszczenie nr 17, lub na konto
bankowe nr: 70 1010 1528 0031 3113 9120 1000 Narodowy Bank Polski – Oddział
Okręgowy w Rzeszowie ul. 3-go Maja 12.
Poz. 5
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT - rok produkcji: 1990 -w kwocie 199,88 zł (sto dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 88/100 ), należy wpłacić do 21.02.2013r. do godziny 800 w kasie
Zakładu Karnego w Jaśle budynek administracji pomieszczenie nr 17, lub na konto
bankowe nr: 70 1010 1528 0031 3113 9120 1000 Narodowy Bank Polski – Oddział
Okręgowy w Rzeszowie ul. 3-go Maja 12.
6. Cena wywoławcza :
Poz. 1
Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³
eksploatowany od: 1988r. z wyposażeniem – dmuchawy wentylatorowe K-7
(aeratory) - 8 200,00 zł.
Poz. 2
Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³
eksploatowany od: 1988r. z wyposażeniem – dmuchawy wentylatorowe K-7
(aeratory) - 8 200,00 zł.
Poz. 3
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT - rok produkcji: 1987 – 3 997,50 zł.
Poz. 4
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT - rok produkcji: 1987 – 3 997,50 zł.
Poz. 5
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT - rok produkcji: 1990 – 3 997,50 zł
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z oględzin;

4. dowód wniesienia obowiązującego wadium,
5. ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym który stanowi załącznik nr I
do niniejszego postępowania .
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej
zaadresowana wg poniższego wzoru:

kopercie.

Koperta

musi

być

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
„Oferta przetargowa na zakup ( wpisać numer pozycji z ogłoszenia ) ”
nie otwierać przed 21-02-2013 r. godz. 8:30

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz.7:30 — 15:30 nie później
jednak niż do dnia 21-02-2013r. do godz. 8:00 w siedzibie sprzedającego:
Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
SEKRETARIAT
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
10. Inne informacje
a) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21
maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego.
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na
wybrany przedmiot objęty przetargiem
c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego
powyżej.
d) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
e) 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 oferty.
f) Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
g) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
h) 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. 7, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
j) W razie gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanowi kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja
przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i
miejscu przeprowadzenia aukcji. Nabywcą przedmiotu, stanie się oferent, który
zaoferuje najwyższą cenę.
k) Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest najpóźniej do siódmego dnia po
rozstrzygnięciu przetargu uiścić cenę nabycia i odebrać w/w przedmiot, wówczas
otrzyma dowód zakupu.
l) W przypadku zgłoszenia się jednej osoby i zaoferowania przez nią ceny wywoławczej
– transakcja sprzedaży dojdzie do skutku.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową
najkorzystniejszej oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.

Załączniki:
Zał. I - Formularz ofertowy, umowa – dla pozycji 1
Zał. II - Formularz ofertowy, umowa – dla pozycji 2
Zał. III - Formularz ofertowy, umowa – dla pozycji 3
Zał. IV - Formularz ofertowy, umowa – dla pozycji 4
Zał. V - Formularz ofertowy, umowa – dla pozycji 5

Zał. I

…………………………
………………………...
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę,
Tel. …………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
agregatu prądotwórczego oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym Minibloku M9 wymienionym w poz. 1 ogłoszenia składam ofertę
zakupu :
Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³ z wyposażeniem – dmuchawy wentylatorowe K-7 (aeratory) –
za kwotę ………………… zł.
(słownie: …………………………………………………………………………..)
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

……...…................................

Zał. I:
Umowa nr ……
z dnia ……………..2013 r.
zawarta pomiędzy:
Zakładem Karnym w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło, zwanym dalej Sprzedającym,
reprezentowanym przez:
ppłk mgr inż. Władysława Lechowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa Miniblok M9 ( symbol – 6/8)
§2
1. Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku
do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten przedmiot
ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność Minibloku M9, o
którym mowa w § 1 za cenę brutto……………..zł(słownie……………………
…………………….………….…
…………………………………………………..zł),
ustaloną w trybie przetargu publicznego, a Kupujący nabywa przedmiot za wyżej
wymienioną cenę.
2. Zapłata ceny, której mowa § 1 winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy, gotówką w kasie Sprzedającego.
3. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
4. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu
upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego
kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
wynagrodzenia Sprzedającemu.
2. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny za agregat prądotwórczy.

Miejscem wydania Minibloku M9 ( symbol – 6/8) będzie Zakład Karny w Jaśle,
Warzyce 467, 38-200 Jasło
3. Wydanie Minibloku M9 wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu
zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela
Sprzedającego.

§5
1.

2.

Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego w
§ 1 umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego przedmiotu zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą..
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzyma Sprzedający, a drugi Kupujący.

Kupujący

Sprzedający

Zał. II

…………………………
………………………...
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę,
Tel. …………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
agregatu prądotwórczego oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym Minibloku M9 wymienionym w poz. 2 ogłoszenia składam ofertę
zakupu :
Miniblok M9
średnica: 2800 mm
długość: 12000 mm
pojemność: 74 m³ z wyposażeniem – dmuchawy wentylatorowe K-7 (aeratory) –
za kwotę ………………… zł.
(słownie: …………………………………………………………………………..)
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

……...…................................

Zał. II:
Umowa nr ……
z dnia ……………..2013 r.
zawarta pomiędzy:
Zakładem Karnym w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło, zwanym dalej Sprzedającym,
reprezentowanym przez:
ppłk mgr inż. Władysława Lechowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa Miniblok M9 ( symbol – 6/9)
§2
2. Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku
do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten przedmiot
ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
5. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność Minibloku M9, o
którym mowa w § 1 za cenę brutto……………..zł(słownie……………………
…………………….………….…
…………………………………………………..zł),
ustaloną w trybie przetargu publicznego, a Kupujący nabywa przedmiot za wyżej
wymienioną cenę.
6. Zapłata ceny, której mowa § 1 winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy, gotówką w kasie Sprzedającego.
7. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
8. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu
upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego
kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
§4
4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
wynagrodzenia Sprzedającemu.
5. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny za agregat prądotwórczy.

Miejscem wydania Minibloku M9 ( symbol – 6/9) będzie Zakład Karny w Jaśle,
Warzyce 467, 38-200 Jasło
6. Wydanie Minibloku M9 wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu
zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela
Sprzedającego.

§5
3.

4.

Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego w
§ 1 umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego przedmiotu zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą..
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzyma Sprzedający, a drugi Kupujący.

Kupujący

Sprzedający

Zał. III

…………………………
………………………...
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę,
Tel. …………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
agregatu prądotwórczego oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pompy z wałem pionowym wymienionym w poz. 3 ogłoszenia
składam ofertę zakupu :
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT
-

za kwotę ………………… zł.

(słownie: …………………………………………………………………………..)
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

……...…................................

Zał. III:
Umowa nr ……
z dnia ……………..2013 r.
zawarta pomiędzy:
Zakładem Karnym w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło, zwanym dalej Sprzedającym,
reprezentowanym przez:
ppłk mgr inż. Władysława Lechowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pompa z wałem pionowym typ: 502 ZK GWT ( symbol – 4/24)
§2
3. Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku
do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten przedmiot
ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
9. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność przedmiotu, o którym
mowa w § 1 za cenę brutto……………..zł(słownie……………………
…………………….………….…
…………………………………………………..zł),
ustaloną w trybie przetargu publicznego, a Kupujący nabywa przedmiot za wyżej
wymienioną cenę.
10. Zapłata ceny, której mowa § 1 winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy, gotówką w kasie Sprzedającego.
11. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
12. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu
upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego
kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
§4
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
wynagrodzenia Sprzedającemu.

8. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny za agregat prądotwórczy.
Miejscem wydania pompy z wałem pionowym ( symbol – 4/24) będzie Zakład Karny w
Jaśle, Warzyce 467, 38-200 Jasło
9. Wydanie przedmiotu o którym mowa w § 1 wraz z dokumentami nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i
przedstawiciela Sprzedającego.
§5
5.

6.

Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego w
§ 1 umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego przedmiotu zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą..
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzyma Sprzedający, a drugi Kupujący.

Kupujący

Sprzedający

Zał. IV

…………………………
………………………...
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę,
Tel. …………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
agregatu prądotwórczego oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pompy z wałem pionowym wymienionym w poz. 4 ogłoszenia
składam ofertę zakupu :
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT
-

za kwotę ………………… zł.

(słownie: …………………………………………………………………………..)
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

……...…................................

Zał. IV:
Umowa nr ……
z dnia ……………..2013 r.
zawarta pomiędzy:
Zakładem Karnym w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło, zwanym dalej Sprzedającym,
reprezentowanym przez:
ppłk mgr inż. Władysława Lechowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pompa z wałem pionowym typ:
502 ZK - GWT ( symbol – 4/25)
§2
4. Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku
do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten przedmiot
ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
13. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność przedmiotu, o którym
mowa w § 1 za cenę brutto……………..zł(słownie……………………
…………………….………….…
…………………………………………………..zł),
ustaloną w trybie przetargu publicznego, a Kupujący nabywa przedmiot za wyżej
wymienioną cenę.
14. Zapłata ceny, której mowa § 1 winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy, gotówką w kasie Sprzedającego.
15. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
16. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu
upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego
kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
§4
10. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
wynagrodzenia Sprzedającemu.

11. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny za agregat prądotwórczy.
Miejscem wydania pompy z wałem pionowym ( symbol – 4/25) będzie Zakład Karny w
Jaśle, Warzyce 467, 38-200 Jasło
12. Wydanie przedmiotu o którym mowa w § 1 wraz z dokumentami nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i
przedstawiciela Sprzedającego.
§5
7.

8.

Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego w
§ 1 umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego przedmiotu zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą..
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzyma Sprzedający, a drugi Kupujący.

Kupujący

Sprzedający

Zał. V

…………………………
………………………...
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę,
Tel. …………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
agregatu prądotwórczego oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pompy z wałem pionowym wymienionym w poz. 5 ogłoszenia
składam ofertę zakupu :
Pompa z wałem pionowym
typ: 502 ZK- GWT
-

za kwotę ………………… zł.

(słownie: …………………………………………………………………………..)
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

……...…................................

Zał. IV:
Umowa nr ……
z dnia ……………..2013 r.
zawarta pomiędzy:
Zakładem Karnym w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło, zwanym dalej
Sprzedającym, reprezentowanym przez:
ppłk mgr inż. Władysława Lechowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pompa z wałem pionowym typ:
502 ZK - GWT ( symbol – 4/27)
§2
5. Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w
stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest
ten przedmiot ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
17. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność przedmiotu, o
którym mowa w § 1 za cenę brutto……………..zł(słownie……………………
…………………….………….…
…………………………………………………..zł), ustaloną w trybie przetargu
publicznego, a Kupujący nabywa przedmiot za wyżej wymienioną cenę.
18. Zapłata ceny, której mowa § 1 winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy, gotówką w kasie Sprzedającego.
19. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
20. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu
upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na
Kupującego kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
§4
13. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez
Kupującego wynagrodzenia Sprzedającemu.

14. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny za agregat prądotwórczy.
Miejscem wydania pompy z wałem pionowym ( symbol – 4/27) będzie Zakład
Karny w Jaśle, Warzyce 467, 38-200 Jasło
15. Wydanie przedmiotu o którym mowa w § 1 wraz z dokumentami nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i
przedstawiciela Sprzedającego.
§5
Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego
w § 1 umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
10. Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego przedmiotu
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą..
9.

§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu
realizacji niniejszej umowy.
2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzyma Sprzedający, a drugi Kupujący.

Kupujący

Sprzedający

