Komorno, 15.02.2021r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Komornie ogłasza
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia
warsztatów szkolnych: maszyn i urządzeń

1.

Nazwa i siedziba Sprzedającego
Zespół Szkół w Komornie
ul. Harcerska 81
47-214 Poborszów
tel/fax 774823151, e-mail: zsk@zsk.k-k.pl

2. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
1.

Model: PO 34/5

Opryskiwacz

Cena wywoławcza:
(brutto): 1 400,00 zł

Rok produkcji: brak danych

2.

Sadzarka do ziemniaków

Model:
Nr identyfikacyjny: 24808
2-SaBN-62,5
Cena wywoławcza:
(brutto): 490,00 zł

Rok produkcji: 1973r.

3.

Nr identyfikacyjny: 499

Model: brak

Nr identyfikacyjny:
ZSK-C-V/90
Cena wywoławcza:
(brutto): 2 310, 00 zł

Strugarka poprzeczna
Rok produkcji: brak

3. Maszyny i urządzenia można oglądać w warsztatach Zespołu Szkół w Komornie
w dniach:
 18.02.2021r. w godz. 800-1200
 22.02.2021r. 1500-1600
 25.02.2021r. w godz. 800-1200
 w wyjątkowych sytuacjach w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym.
Dokumentacja zainteresowanych osób do wglądu w sekretariacie szkoły.
4. Miejsce i termin przetargu:
1) Ofertę pisemną należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi decyduje data i godzina wpływu.
2) Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2021r. do godz. 1400.
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021r. o godz. 1530 w Urzędzie Gminy w Reńskiej
Wsi.
5.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej w zamkniętej
kopercie, na której oprócz adresata należy dopisać: „Oferta przetargowa na kupno
...............................................” (nazwę maszyny lub urządzenia).
2) Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu - załącznik
nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod
rygorem nieważności;
b) Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz
stanem technicznym pojazdu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu;
c) Kserokopie wpłaty wadium w wysokości 10% wartości pojazdu, maszyny lub
urządzenia, które należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Reńska Wieś:
Nr 06 8882 1032 9001 0010 0146 0002

6. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny ofert – 100% ceny wywoławczej.
7. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Zespole
Szkół w Komornie w terminie ustalonym przez sprzedającego.
8. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy Gminy Reńska Wieś:
02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 z adnotacją: Zapłata za (wpisać nazwę pojazdu, maszyny
lub urządzenia).
9. Przekazanie maszyny lub urządzenia Oferentowi nastąpi protokołem zdawczoodbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Gminy
Reńska Wieś.
10. Informacje dodatkowe.
1) Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
2) Ogłoszenie wraz z załącznikami opublikowane na stronie Zespołu Szkół w Komornie
(www.zskomorno.pl) i Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl).
3) Wszelkie koszty związane z nabyciem, opłatami skarbowymi ponosi w całości
nabywca.
Dyrektor Zespołu Szkól w Komornie
mgr Joanna Bęben
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DANE OFERENTA:
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……………............................................................................
.....................................................................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
telefon kontaktowy: .....................................................e-mail. ………………............................
NIP/REGON ...............................................……………………………….. /jeśli dotyczy/

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ,, Wyposażenia warsztatów szkolnych: maszyn
i urządzeń” oświadczam, że:
1. zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w
ogłoszeniu oraz treścią wzoru umowy,
2. a/ zapoznałem się ze stanem technicznym*
b/ nie zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i ponoszę odpowiedzialność za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *
*niepotrzebne skreślić

Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę
zakupu* ......................................................................................................................................
*wpisać nazwę maszyny lub urządzenia

na kwotę brutto ………………….......................…………. zł
(słownie ………………………………………………………………………………………)
3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

………………........ dnia ………………...

………………………………
Czytelny podpis
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Załącznik nr 2

..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
/Imię, nazwisko lub nazwa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (łam) się z treścią, warunkami oraz z przedmiotem
ogłoszenia o II pisemnym przetargu na sprzedaż wyposażenia warsztatów szkolnych: maszyn
i urządzeń będącego własnością Zespołu Szkół w Komornie*
.............................................................................................. ......................................................
*wpisać nazwę maszyny lub urządzenia

Oświadczam, że stan techniczny w/w maszyny, urządzenia jest mi znany i nie wnoszę do
niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będę zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem roszczeń
w przypadku jego zakupu.

.................................................................................
/data i czytelny podpis nabywcy/
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