OGŁOSZENlE - PRZETARG OFERTOWY PISEMNY
Na Podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu itrybu
gosPodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w ktory wyposazone są 1ednostki
budzetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz, 761) Zakład Karny ogłasza pisemny przetaro ofertowy na
s przedaz urządzeń pral niczych
1, Nazwa i siedziba jednostki:
Zakład Karny w Jastrzębiu -Zdroju,44-268 Jastrzębie -Zdro1, ul, C. K. Norwida 23
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Zaldadu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju, ul. Norwida 23 - świetlica- budynek administracji, 31 lipca
2014r. o godz. 10,30
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowego majątku
ruchomego:
Zakład Karny ul. Norwida 23, 44 - 268 Jastrzębie - Zdro1, w terminie:23-25 lipca 2O14 r w godzinach_
9.30

-

4.

,13.30.

Rodzaj, typ i ilośćsprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
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zalka parawa Prama SP-35R rok produkcii] 2007

Wadium jest wpłacane na rachunek bankowy Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroltl NBP 0/U
Katowice 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000, wadium nalezy wniesc przed upływeTn ternllnu
składania ofert
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załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
Dokument charakteryzujący oferenta:
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Wymagania jakim powinna odpowiadać ofeńa:

1. Formularz Ofeńy, sporządzony

.j(]5 0|.

4 305.00 7ł

oferta winna zawierać:

-

Ios a

1

zgodnie

Ze

przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną

Wzorem

-

5 ?89 a0

?!

StanowląCyn,l

kserokrlpię dokurneniLl

tozsamoścl - potwierdzonąza zgodnoścz oryginałem przez ofererlta,
w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna - kserokopię stosowlregcl
dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działa|ncsci
gospodarczej lub wypisu z KRS) - potwierdzoną za zgodnośc z oryglnałem przez
oferenta,

3. w

przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika - pełnomocnlctwo
udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymr przepIsaml w

formie oryginału.

3.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą byc podpisane przez oferenta lub osoby
upowaznione do jego reprezentowan ia,
4. Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny urządzeń pralniczych będącego
przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczen w stosunku
do Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju - załacznik nr 3.
8, Termin, miejsce i tryb złożeniaofeńy oraz okres, w którym ofeńa jest wiążąca:
31 lipca 2014 r. do godz, 10.00, w Sekretariacie Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju (budynek
administracji), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą imieniem, nazwiskiem
adresem oferenta, wyraznym opisem:
, Urządzenia pralnicze- nie otwierać przed

i

dniem 37 lipca 2074 r, przed godz, 70,3O"

Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własnosci
pojazdu.

9,

Zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofeń, bez podania przyczyny:
Przetarg moze zostac uniewazniony w kazdym czasie, bez wyboru ktorejkolwiek oferty
Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawac oferentom przyczyny uniewaznienia przetargu,
10. lnformację o treściprzepisów § 15 i§ 18
§ 15. 1. Warunkiem przystąpienia do przelargu jest wniesienie wadium w wysokoścl od 5 do 10 %
ceny wywoławczej sprzedawanego s kład n ka rzeczow ego m ajątku ruchom ego,
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium żożone przezoferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
zu\traca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Wadium żożoneprzez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5, Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy sprzedazy.
§ 18. 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jezeli:
'1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwymmiejscu lub przez oferenta,
i

który nie wniósł wadium;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwośc, zaśzłożeniewyjaśnień mogłoby prowadzic do uznania
jejza nową ofertę.
2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie pozniej nlz 14 dni od dnia
rozstrzygn ięcia przeta
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