Zakład Karny w Kamiosku
11-220 Górowo Iławeckie, ul. XXX-lecia PRL 1
tel. 89 761 74 00, fax 89 761 70 77, email: zk_kaminsk@sw.gov.pl

Kamińsk 21.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH ORAZ ZUŻYTYCH
SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU,
TJ. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
ORAZ ŁADOWACZA CHWYTAKOWEGO
Tryb postępowania: przetarg publiczny
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Zakład Karny w Kamiosku, ul. Obrooców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w pokoju nr 1 budynku administracji
Zakładu Karnego
w Kamiosku, ul. Obrooców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie w dniu 12.06.2018r o godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzed sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu publicznego można oglądad
w dni powszednie w godzinach 9:00 – 14:00 na terenie Zakładu Karnego w Kamiosku – zajezdnia,
po wcześniejszym umówieniu wizyty. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży
udziela mł. chor. Robert Łazarecki w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30, telefon 89 764-70-00
4. Rodzaj, typ i ilośd sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży jest agregat prądotwórczy WOLA - zbędny składnik rzeczowy majątku
ruchomego, stanowiący zadanie nr 1 oraz ładowacz chwytakowy zawieszany Agromet-Warfama – zużyty
składnik majątku ruchomego, stanowiący zadanie nr 2 w niniejszym postepowaniu.
ZADANIE NR 1
Agregat prądotwórczy Wola - 1 szt.
•

typ : 84ZPP-78H12

•

nr fabryczny 23360

•

rok produkcji 1992

•

moc nominalna 200 kW

•

prędkośd obrotowa 1500 obr/min
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•

rodzaj stosowanego paliwa: ON

•

typ silnika 78H12

•

nr silnika 221873

•

układ silnika V 12

•

marka i typ prądnicy: EMIT Ge355M4-03

•

nr prądnicy 3288

•

rok produkcji: 1989

•

parametry prądu: 3~50/400/231/250 HZ/V/kW

•

prędkośd obrotowa 1500

•

akumulatory: Centra 12/210 [V/Ah] szt. 2

•

stopieo zużycia : 50 %

•

nr inwentarzowy 343-02-216

ZADANIE NR 2
Ładowacz chwytakowy zawieszany Agromet-Warfama – 1 szt.
•

typ : Troll 350 T – 274

•

rok produkcji : 1993

•

wymagana moc ciągnika : 22 ÷ 55 *kW+

•

udźwig nominalny 350 *kg+

•

wydajnośd 21 *t/h+

•

wysięg 90/393 min/max. *cm+

•

wysokośd podnoszenia 333 *cm+

•

głębokośd opuszczania 150 *cm+

•

kąt obrotu 180 *°+

•

masa 600 [kg]

•

stopieo zużycia 80 %

•

nr inwentarzowy 599.02.049

5. Wysokośd wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj.
ZADANIE NR 1 – agregat prądotwórczy – wadium w kwocie 2 012,00 zł
ZADANIE NR 2 – ładowacz chwytakowy zawieszany – wadium w kwocie 220,00 zł

2) Wadium należy wnosid wyłącznie w gotówce w kasie Zakładu Karnego w Kamiosku (I piętro)
ul. Obrooców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie podając: imię i nazwisko/nazwę
oferenta oraz numer i nazwę zadania, którego dotyczy wpłata.

3) Wadium musi byd wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. 12.06.2018 r.
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do godz. 10:00.

4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.

5) Wadium złożone przez nabywcę składnika rzeczowego majątku ruchomego zalicza się na poczet
ceny.

6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży.
6. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza składników rzeczowych majątku ruchomego została określona

następująco:

ZADANIE NR 1 – agregat prądotwórczy – 20 120,00 zł
ZADANIE NR 2 – ładowacz chwytakowy zawieszany – 2 200,00 zł
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadad oferta:

1) Oferta złożona w przetargu powinna zawierad:
• Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.
• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialnośd za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, stanowiący Załącznik nr 2.
• Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład
Karny w Kamiosku na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. Poz. 922 z późn. zm.), stanowiący
Załącznik nr 3.

2) Warunki nabycia składników rzeczowych majątku ruchomego zostały określone we wzorze umowy,
tj. ZADANIE NR 1 - załącznik nr 4, ZADANIE NR 2 – załącznik nr 5.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyd w zaklejonej kopercie.
2) Koperta musi byd zaadresowana wg poniższego wzoru:
Zakład Karny w Kamiosku
SEKRETARIAT
ul. Obrooców Westerplatte 1
11-220 Górowo Iławeckie

3) Na kopercie powinien znajdowad się napis:
„OFERTA DOT. SPRZEDAŻY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ ŁADOWACZA CHWYTAKOWEGO.
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NIE OTWIERAD DO DNIA 12.06.2018 r. DO GODZ.10:00”

4) Oferty pisemne należy składad w sekretariacie Zakładu Karnego w Kamiosku
w dni powszednie, w godzinach 7:30 – 15:30, nie później niż do dnia 12.06.2018 r. do godziny
10:00.

5) Oferta jest wiążąca przez 7 dni od dnia otwarcia ofert.
6) Otwarcie ofert jest jawne i zostanie przeprowadzone przez komisję przetargową w dniu.
12.06.2018 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 1 w Zakładzie Karnym w Kamiosku.

9. Zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn, jak również wyłączenia określonych składników rzeczowych majątku
ruchomego z przetargu bez podania przyczyn.
10. 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 i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwośd, zaś złożenie wyjaśnieo
mogłoby prowadzid do uznania jej za nową ofertę.
11. Informacje dodatkowe

1) Przetarg przeprowadzony jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 roku, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Paostwa (Dz. U. z 2017r., poz. 729).

2) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
3) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

4) W przypadku aukcji, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne
oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
12. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę w terminie
7 dni od dnia wyboru oferenta.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacid cenę nabycia w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia
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umowy sprzedaży. Płatności można dokonad gotówkowo w kasie Zakładu karnego w Kamiosku,
bądź na rachunek bankowy sprzedającego NBP O/O Olsztyn o nr 61 1010 1397 0080 2213 9120
0000, podając w tytule przelewu imię i nazwisko/nazwę oferenta oraz numer i nazwę zadania.

3) Wydanie zakupionego składnika majątku nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia.

