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Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości:
rozdrabniacz gałęzi
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Data publikacji -11 sierpnia 2020 godz. 12:40  

OG?OSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM
NIEOGRANICZONYM

na sprzeda? u?ywanej ruchomo?ci: 

zawieszany rozdrabniacz ga??zi KSM Trading 3/12 

1.      Sprzedaj?cy:

Gmina Orchowo z siedzib? w?adz: Urz?d Gminy Orchowo, ul. Ko?ciuszki 6, 62-436
Orchowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala, tel. 632684090
email: ug@orchowo.pl

2.      Przedmiot przetargu:

Nazwa producenta: KSM Trading

Nazwa/model urz?dzenia: rozdrabniacz ga??zi 3/12

Rok produkcji: 2010

Nr serii: 014/10

Konstrukcja: profile stalowe (k?towniki oraz stalowe profile zamkni?te, blacha stalowa)

Poszycie: blacha stalowa

Nap?d: WOM

Grubo?? ga??zi: 120 [mm]

Otwór zasypowy160 [mm]

Otwór leja: 480 x 500 [mm]

Zapotrzebowanie mocy: 60-80 KM

Szybko?? obrotów: 540 obr/min.
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Wydajno??: 4-10 m³/h

Ko?cówka wylotowa: regulowana obrotowo

Masa: wa? przeka?nikowy z mechanizmem

Nap?d: wolnego biegu.

Uwaga: uszkodzony jest posuw rozdrabnianych ga??zi.

3.      Cena wywo?awcza b?d?ca minimaln? kwot? sprzeda?y:

Warto?? rynkowa netto przedmiotu sprzeda?y zosta?a okre?lona przez bieg?ego
rzeczoznawc? maj?tkowego na kwot? 2.500,00 z?otych (s?ownie: dwa tysi?ce pi??set
z?otych i zero groszy).

4.      Miejsce i termin ogl?dzin:

1)      Rozdrabniacz ga??zi mo?na obejrze? w dniu 31 sierpnia 2020 roku w godzinach
od 10.00 do 12.00, pod adresem: ul. Ko?ciuszki 6 w Orchowie.

2)      W przypadku ch?ci uruchomienia maszyny prosimy o wcze?niejsze telefoniczne
uprzedzenie, nr tel. 63 268 40 90.

3)      Istnieje równie? mo?liwo?? dodatkowych ogl?dzin po wcze?niejszym umówieniu
telefonicznym pod numerem tel. 63 268 40 90.

5.      Wymagania jakim powinna odpowiada? oferta:

1)      Ka?dy oferent mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?.

2)      Ofert? nale?y z?o?y? w formie pisemnej, w j?zyku polskim.

3)      Oferta powinna zawiera?:

a)      imi?, nazwisko i adres lub nazw? (firm?) i siedzib? oferenta, numer telefonu
kontaktowego do oferenta;

b)      oferowan? cen? i warunki jej zap?aty;

c)      o?wiadczenie oferenta, ?e zapozna? si? ze stanem ruchomo?ci lub ?e ponosi
odpowiedzialno?? za skutki wynikaj?ce z rezygnacji z ogl?dzin.

Strona 4/8



4)      Formularz ofertowy winien by? czytelnie podpisany przez oferenta.

5)      Ofert? nale?y z?o?y? w zamkni?tej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej na:      

a)      Urz?d Gminy Orchowo, ul. Ko?ciuszki 6, 62-436 Orchowo

b)      oznaczonej nazw?: „Oferta na zakup u?ywanego rozdrabniacza ga??zi”

c)      wraz dopiskiem: „Nie otwiera? przed przetargiem wyznaczonym na dzie? 10
wrze?nia 2020 roku godz. 11.00”

6)      Formularz ofertowy stanowi za??cznik nr 1 do niniejszego og?oszenia o przetargu.

6.      Miejsce i termin sk?adania ofert:

1)      Oferty nale?y sk?ada? w sekretariacie Urz?du Gminy Orchowo, ul. Ko?ciuszki 6,
62-436 Orchowo.

2)      Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 10 wrze?nia 2020 r. godz. 10:45.

3)      Z?o?enie oferty zostanie zarejestrowane (data, godzina).

4)      Oferty nale?y sk?ada? osobi?cie lub za po?rednictwem pos?a?ca lub operatora
pocztowego.

5)      Przy ocenie zachowania terminu do z?o?enia oferty liczy si? data i godzina
wp?yni?cia oferty a nie data jej nadania.

6)      Oferty z?o?one po terminie nie b?d? rozpatrywane.

7)      Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za termin dostarczenia oferty wysy?anej
drog? pocztow?.

8)      Termin zwi?zania z ofert? wynosi 30 dni od terminu sk?adania ofert.

7.      Wadium:

            Kwota wadium nie obowi?zuje.

8.      Miejsce i termin otwarcia ofert- przeprowadzenia przetargu:

Publiczne otwarcie ofert w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym nast?pi w
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dniu 10 wrze?nia 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w sali narad Urz?du Gminy
Orchowo ul. Ko?ciuszki 6, 62-436 Orchowo, pok. nr 13 na pi?trze.

9.      Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:

1)      Oferty zostan? poddane kryterium 100% ceny. Zostanie wybrana oferta z najwy?sz?
zaproponowan? cen? spo?ród z?o?onych ofert.

2)      W przypadku rozbie?no?ci pomi?dzy zaoferowan? cen? wpisan? liczbowo a cen?
wpisan? s?ownie, b?dzie brana pod uwag? cena wy?sza.

3)      Sprzedaj?cy odrzuci oferty je?li:

a)      oferta zosta?a z?o?ona w niew?a?ciwym miejscu lub po wyznaczonym terminie

b)      oferent z?o?y? wi?cej ni? jedn? ofert?

c)      oferta nie zawiera wymaganej tre?ci, jest niekompletna lub jest nieczytelna lub gdy
budzi w?tpliwo?ci, za? z?o?enie wyja?nie? mog?oby prowadzi? do uznania jej za now?
ofert?

d)      zaoferowana cena jest ni?sza od ceny wywo?awczej

4)      Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisj?, i? z?o?ono co najmniej dwie
równorz?dne cenowo oferty przewodnicz?cy komisji przetargowej podaje do wiadomo?ci
imiona i nazwiska oferentów, których oferty zosta?y dopuszczone do przetargu ustnego
(licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji:

a)      przewodnicz?cy komisji przetargowej rozpoczynaj?c licytacj? podaje do
wiadomo?ci cen? uzyskan? w pierwszym etapie przyjmuj?c j? za cen? wywo?awcz?.

b)      ustala si?, ?e minimalne post?pienie nie mo?e by? mniejsze ni? 1 % ceny
wywo?awczej.

c)      oferta staje si? skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadz?cego oraz
gdy wskaza? on, przez kogo zosta?a zg?oszona. Ka?da zg?oszona stawka zostaje
powtórzona przez prowadz?cego trzykrotnie.

d)      po ustaniu zg?aszania post?pie? prowadz?cy licytacj? trzykrotnie wywo?uje
ostatni? najwy?sz? cen? i zamyka przetarg a nast?pnie og?asza imi? i nazwisko oferenta,
który przetarg wygra?.

e)      przewodnicz?cy zamyka przetarg.
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5)      Wszyscy oferenci zostan? zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6)      Zawiadomienie zostanie wys?ane na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej
lub na adres korespondencyjny oferenta.

7)      Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy og?osze? urz?du
oraz na stronie BIP sprzedaj?cego.

10.  Zasady sprzeda?y:

1)      Komisja przeprowadzaj?ca przetarg sporz?dza protokó?, który jest podstaw? do
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia z wy?onionym
nabywc? umowy sprzeda?y.

2)      Osoba wy?oniona w przetargu jako nabywca zostanie zaproszona do podpisania
umowy w Urz?dzie Gminy Orchowo w terminie okre?lonym przez sprzedaj?cego.

3)      Nabywca zobowi?zany jest do zap?acenia ceny nabycia ruchomo?ci w terminie nie
d?u?szym ni? 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda?y, na podstawie wystawionej
faktury, na konto lub w kasie urz?du.

4)      Sprzeda? przedmiotowej ruchomo?ci nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

5)      Przedmiot sprzeda?y zostanie wydany nabywcy niezw?ocznie po wp?aceniu ceny
nabycia oraz podpisaniu umowy.

6)      Wszelkie ewentualne koszty transakcji pokrywa nabywca.

7)      Wzór umowy sprzeda?y stanowi za??cznik nr 2 do niniejszego og?oszenia.

11.  Pozosta?e informacje i zastrze?enia:

1)      Sprzedaj?cemu przys?uguje prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

2)      Sprzedaj?cemu przys?uguje prawo odwo?ania i uniewa?nienia przetargu bez
podania przyczyny.

3)      Przyst?pienie do przetargu oznacza, ?e oferent akceptuje wszystkie warunki
niniejszego og?oszenia.
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12.  Za??czniki:

1)      Formularz ofertowy.

2)      Wzór umowy sprzeda?y.

                    

Szczegó?owych informacji o przedmiocie sprzeda?y i warunkach przetargu mo?na
uzyska? w Urz?dzie Gminy Orchowo (pokój nr 8 na parterze) lub pod nr tel. (63) 26
84 090 wew. 31, na stronie internetowej urz?du www.orchowo.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Sporz?dzi?a: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy og?osze? w siedzibie urz?du dnia  11 sierpnia 2020r.

Zdj?to z tablicy og?osze? dnia:……………………………………………….

           

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal
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