Olszanica, dnia 21.05.2013rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż materiałów pochodzących z
rozbiórki przy realizacji zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Olszanicy”.
Nazwa sprzedającego:
Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81.
Opis przedmiotu sprzedaży:
Blacha trapezowa ocynkowana , trapez wysoki 38 mm , arkusze o różnych wymiarach, w
ilości ok. 170 m2.
Cena minimalna 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
5.06.2013 roku do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy.
Formularz
ofertowy
można
pobrać
w
siedzibie
Gmina Olszanica lub ze strony internetowej: Olszanica.pl.

sprzedającego,

tj.

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko i imię lub nazwę Firmy oferenta z podaniem:
dla osób fizycznych: PESEL, NIP, Nr dowodu osobistego,
dla Firm: NIP, REGON, Nr KRS/ aktualny wpis do ewidencji gospodarczej.
( w załączeniu kserokopie za zgodność z oryginałem)
2. Adres zamieszkania lub siedziby Firmy oferenta.
3. Cenę ofertową za ok. 170m2 blachy
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do
sprzedaży.
5. Oświadczenie oferenta o związaniu złożoną ofertą do dnia przeniesienia własności
przedmiotu przetargu.
6. Podpis oferenta
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
nieograniczony na sprzedaż blachy pochodzącej z rozbiórki ” z dopiskiem „nie otwierać
przed ustalonym terminem otwarcia ofert”
Ustala się wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. 100 zł ( słownie: sto złotych
00/100 złotych).
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Olszanicy , lub. na konto bankowe nr
rachunku 04 8462 1012 2003 1200 0882 0001 najpóźniej do godz. 1200 w dniu przetargu
pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
Potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał) należy załączyć do oferty lub przedłożyć
bezpośrednio przed otwarciem ofert członkom komisji.
Wadium przepada, a przetarg zostanie unieważniony,. jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia
umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na
poczet ceny.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone po
rozstrzygnięciu przetargu.
W przetargu nie mogą uczestniczyć:
1. osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji
przetargowej,
Sprzedawca dokonał wyceny materiałów do sprzedaży na podstawie cen rynkowych
pomniejszonych o wyliczoną wartość stopnia zniszczenia i zróżnicowania jej wymiarów.
Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna.
Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
Przetarg
zostanie
rozstrzygnięty
na
rzecz
oferenta,
z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena minimalna.

który

złoży

ofertę

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 /siedem/ dni
od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży, zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty .
Przedmiot sprzedaży będzie można obejrzeć na terenie ujęcia wody w Olszanicy od dnia
ukazania się ogłoszenia do dnia 22 maja 2013 roku w godz. od 9:00 do 14:00
(od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 13 461 7045 (osoby
wyznaczone do kontaktu , Krystyna Myszka )
Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości, na stronie BIP, oraz w
miejscach zwyczajowo przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego - Budynek
Urzędu Gminy w Olszanicy

Do
obowiązków
komisji
należy
m.in.:
zamieszczenie
ogłoszenia
o przetargu, udzielenie wyjaśnień oferentom, dokonanie oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzygnięcie uwag i zastrzeżeń oferentów, sporządzenie
protokołu.
Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta
Gminy w Olszanicy protokołu komisyjnego przebiegu przetargu ofertowego pisemnego.
Z przebiegu przetargu sekretarz komisji przetargowej, sporządzi protokół, który zawierał
będzie:
1. oznaczenie miejsca i terminu przetargu,

2. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3. imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen
podanych w złożonych ofertach,
4. imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,
5. podpisy osób prowadzących przetarg
Sporządzony protokół ze sprzedaży, przedkłada się do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w
Olszanicy
.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę wówczas o wyborze
oferty decyduje kolejność złożenia ofert.
Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.
Pozostałe informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.06.2013 roku o godz. 1230, w Sali narad Urzędu gminy w
Olszanicy.
Odbiór zakupionego materiału odbywał się będzie na koszt nabywcy oraz jego staraniem
wraz z uprzątnięciem terenu.
Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności
w przedmiocie przetargu przeznaczonego do sprzedaży.

za

wady

ukryte

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów.
Zakupiony materiał nie podlega reklamacji.
Każdy z oferentów jest związany postanowieniami niniejszego ogłoszenia o przetargu
pisemnym.
Gmina Olszanica zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez
podawania przyczyn.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16
poz. 93 ), w szczególności art. 701 - 705
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Podpis sprzedającego
Krzysztof Zapała
Wójt Gminy Olszanica

………………………..
NIP,………
PESEL, ………
.nr dowodu osobistego …………….

…………dnia……………………….

(Dane oferenta występującego o zakup materiałów)

Gmina Olszanica

Oferta zakupu materiałów

Nazwa materiału

Ilość w m2

Minimalna cena brutto

Oferowana cena
brutto

Blacha trapezowa
ocynkowana z
rozbiórki

170 m2

1000,00

………………

Słownie cena oferowana : ………………………………….

1) Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem ww. materiału// Oświadczam, że ponoszę
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ww materiału.
2) Oświadczam, że zakupiony materiał zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez
sprzedającego, po okazaniu dowodu wpłaty.
3) Oświadczam, że jestem związany z niniejszą ofertą do dnia przeniesienia własności przedmiotu
przetargu.

…………………………..

