Wójt Gminy Olszanica
Ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na
„Sprzedaż do rozbiórki wiaty w miejscowości Uherce Mineralne na dz. nr
ewid. 427/1 gmina Olszanica wraz z uporządkowaniem terenu”
Przedmiotem sprzedaży jest: wiata o konstrukcji stalowej, na fundamentach betonowych
o wymiarach 9,5 x 27 m i wys. 5,8 m w najwyższym punkcie, posadowiona na działce o nr
ewid. 427/1 w miejscowości Uherce Mineralne.
Charakterystyka techniczna budynku:
- konstrukcja ze słupów stalowych z ceowników – 18 szt. posadowiona na fundamentach
betonowych 0,6 x 0,6 m i wysokości od 0,1-1,05 m nad poziomem terenu
- konstrukcja dachu stalowa, kratownica dwuspadowa, dach kryty płytami azbestowymi
falistymi,
- ściany zewnętrzne – brak
- stan obiektu widoczny na załączonych zdjęciach.
Informacje dotyczące warunków rozbiórki:
- rozbiórka odbędzie się kosztem i staraniem nabywcy,
- rozbiórka dotyczy całej wiaty: elementów stalowych (słupy – 18 szt., konstrukcja dachu), 18
fundamentów betonowych o wymiarach 0,6 x 0,6 m i wysokości od 0,1 do 1,05 m nad
powierzchnią terenu,
- rozbiórka obejmuje zdjęcie z dachu płyt azbestowych i umieszczenie ich na
nieprzepuszczalnym podłożu w celu późniejszej utylizacji której dokona Gmina Olszanica,
- zakończenie prac rozbiórkowych i porządkowych należy zgłosić na piśmie sprzedającemu,
- wymagany termin rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu do dnia 31 maj 2018 roku
Cena wywoławcza wynosi: 500 zł netto. Czynność jest opodatkowana podatkiem vat
w wysokości 23 %. W złożonej ofercie należy podać wartość netto i brutto oferowanej ceny.
Termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2017 do godz. 10:00 Adres: Urząd Gminy
w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 (sekretariat). Liczy się godzina wpływu do tut. Urzędu.
Kopertę należy oznakować:
„Sprzedaż do rozbiórki wiaty w miejscowości Uherce Mineralne na dz. nr
ewid. 427/1 gmina Olszanica wraz z uporządkowaniem terenu”
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert w siedzibie Urzędu
Gminy Olszanica (sala narad – parter) w dniu 8.12.2017r. o godz. 10:15. Przetarg jest ważny
bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik złoży ofertę powyżej
ceny wywoławczej.
Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny. Informacji udzielają: w sprawach merytorycznych i technicznych Pani Justyna
Madej i Aleksandra Stelmach-Klajne, pok. 26-27 tel. 13 461 70 45.
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