Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż urządzeń
Przedmiot sprzedaży: Urządzenia ogólnego zastosowania stanowiące mienie powiatu
grajewskiego

Sprzedający: Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
N IP:7191568228
Wystawca: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 272-50-12, fax. 86 273-52-86
Termin przetargu: 17.03.2017 r. o godz. 10°° w siedzibie sprzedającego, w sali nr 20
na I piętrze (obok sekretariatu).
Przedmioty przetargu:
Lp.

N a z w a p r z e d m io tu

1.

Tokarka TUE-35
2. Tokarka TUE-35xl 00
3. Tokarka TUS-25
4. Tokarka TUS-25
5. Tokarka TUD 40/50
6. Tokarka TUD 40/50
7. Szlifierka do wałów RU 100
8. Strugarka poprzeczna PABU63
9. Gwinciarka -Obrabiarka OUS-1
10. Szlifierka stacjonarna
11. Frezarka FW32U

R ok

W aga w

p r o d u k c ji

kg

1969
1967
1977
1977
1970
1966
1972

1970

600
800
840
840
2650
2650
1800
3500
300
100
2280

I lo ś ć (sz t.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie oferty stanowiącej załącznik Nr 1 i oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do
Regulaminu
przetargu
ofertowego
nieograniczonego
na
sprzedaż
urządzeń
do dnia 16.03.2017 do godz. 1400 w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczuczynie.

Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.zsszczuczyn.pl
Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
2. Adres siedziby oferenta,
3. Numer PESEL/REGON, NIP,
4. Datę sporządzenia oferty,
5. Cenę ofertową,
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem
sprzedaży oraz że przyjmuje warunki bez zastrzeżeń - załącznik Nr 2 do Regulaminu
przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy
na sprzedaż urządzeń”. Nie otwierać przed dniem 17.03.2017 godz. 10°°.

Cenę wywoławczą poszczególnych urządzeń przedstawia poniższa tabela
Lp.

1.

N a z w a p r z e d m io tu

Tokarka TUE-35
2. Tokarka TUE-3 5x100
3. Tokarka TUS-25
4. Tokarka TUS-25
5. Tokarka TUD 40/50
6. Tokarka TUD 40/50
7. Szlifierka do wałów RU 100
8. Strugarka poprzeczna PABU63
9. Gwinciarka -Obrabiarka OUS-1
10. Szlifierka stacjonarna
11. Frezarka FW32U

W aga w

I lo ś ć (sz t.)

w y w o ła w c z a

kg

600
800
840
840
2650
2650
1800
3500
300
100
2280

C ena

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

600,00
800,00
840,00
840,00
2 500,00
2 500,00
8 000,00
3 000,00
300,00
200,00
3 500,00

Przedmiot przetargu można oglądać w dniach od 02.03.2017 r. do 14.03.2017 r. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.00 po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Panią Dyrektor Anną Jagusz tel. 600-284-943.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Termin zawarcia umowy:
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni po wyborze przez
komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu
umowy sprzedaży i wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy
Zespołu Szkół w Szczuczynie w Banku PKO BP S.A. nr 14 1020 1332 0000 1402
0037 4652 i przedłożeniu kserokopii dowodu wpłaty.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
2) nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu i regulaminie lub są one niekompletne,
nieczytelne, lub budzą inne wątpliwości.
Inne uwagi:
1) Przystępując do przetargu nabywca powinien zapoznać się ze stanem technicznym
urządzeń.
2) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan urządzeń objętych przetargiem.

Z ałącznik N r 1 do Zarządzenia N r 05/2017
D yrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Szczuczynie z dnia 17.022017 r.

Regulamin przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń
1. Przetarg ma formę pisemnego, publicznego przetargu ofertowego.
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
- małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzące w skład komisji przetargowej.
3. Sprzedawca dokonał wyceny urządzeń na podstawie ceny rynkowej.
4. Cena wywoławcza poszczególnych urządzeń przedstawia się następująco w poniższej
tabeli
Lp.

1.

N a z w a p r z e d m io tu

Tokarka TUE-35
2. Tokarka TUE-35xl 00
3. Tokarka TUS-25
4. Tokarka TUS-25
5. Tokarka TUD 40/50
6. Tokarka TUD 40/50
7. Szlifierka do wałów RU 100
8. Strugarka poprzeczna PABU63
9. Gwinciarka -Obrabiarka OUS-1
10. Szlifierka stacjonarna
11. Frezarka FW32U

W aga w

I lo ś ć (sz t.)

C ena
w y w o ła w c z a

kg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

600
800
840
840
2650
2650
1800
3500
300
100
2280

1

600,00
800,00
840,00
840,00
2 500,00
2 500,00
8 000,00
3 000,00
300,00
200,00
3 500,00

5. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
6. Złożenie jednej oferty według załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz
z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu wystarczy do odbycia
przetargu.
7. Ustala się miejsce oraz termin składania ofert:
-sekretariat Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
- do dnia 16.03.2017 r. do godz. 1400
-3*

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez komisję przetargową w dniu 17.03.2017
r. o godz. 1000 w siedzibie sprzedającego, w sali nr 20 na I piętrze (obok sekretariatu).
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby sprzedającego
w dniu otwarcia ofert do wyznaczonej godziny.
8. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwarcia.
9. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona w niewłaściwym miejscu,
nie zawiera danych, dotyczących wymaganych treści oferty i innych danych
określonych przez organizatora przetargu w ogłoszeniu o przetargu i niniejszym
regulaminie.

10. O odrzuceniu ofert komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.
11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę komisja przetargowa
przeprowadza przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg
przetargu pisemnego. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu
kontynuacji przetargu w formie licytacji.
12. Po ustaniu postąpień komisja przetargowa uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie
ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i podaje wyniki przetargu.
13. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez
oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
14. Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w czasie nie dłuższym niż 7
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
15. Termin i miejsce zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu oraz termin zapłaty wyznacza komisja przetargowa.
16. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny nabycia urządzenia w terminie 7 dni
od daty rozstrzygnięcia przetargu komisja na tę okoliczność sporządza protokół.
17. Wydanie urządzenia nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy kupna sprzedaży, zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty. Wydanie urządzenia
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
18. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie sprzedającego oraz stronie internetowej Szkoły.
19. Przetarg na sprzedaż urządzeń prowadzi komisja przetargowa powołana przez Dyrektora
Zespołu Szkół w Szczuczynie w składzie co najmniej 3 osób.
20. Do obowiązków komisji należy:
- zamieszczenie obwieszczenia o przetargu,
- udzielanie wyjaśnień oferentom,
- dokonanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń oferentów.
21. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez
Dyrektora Zespołu Szkół w Szczuczynie końcowego protokołu z przebiegu przetargu.
22. Komisja z przebiegu przetargu sporządza protokół, który będzie zawierał:
- określenie miejsca i terminu przetargu,
- imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
- wysokość ceny wywoławczej,
- imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen podanych
w złożonych ofertach,
- imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,
wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
- wzmiankę o odczytaniu protokołu,
- podpisy osób prowadzących przetarg.
23. Sporządzony protokół ze sprzedaży urządzeń przedkłada się do zatwierdzenia
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szczuczynie.
24. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami
ogłoszenia o przetargu.
25. Niniejszy regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu
o przetargu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

( p ie c z ę ć O fe re n ta )

OFERTA
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Szczuczynie
ul. Szczuki 1
19-230 Szczuczyn
Nawiązując do ogłoszenia o ofertowym przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej: www.zsszczuczyn.pl

ofertowym

nieogroniczonym,

Sprzedaż Urządzenia ogólnego zastosowania stanowiące mienie powiatu grajewskiego

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)

(numer telefonu kontaktowego)
Numer PESEL............................................
Numer N IP ..................................................
REGON ......................................................
1. Składam ofertę o następującej treści:
Oferuję kupno następujących urządzeń:
Lp.

N a z w a p r z e d m io tu

W aga w

Ilo ść (sz t.)

kg

1.

Tokarka TUE-35
2. Tokarka TUE-35xl00
3. Tokarka TUS-25
4. Tokarka TUS-25
5. Tokarka TUD 40/50
6. Tokarka TUD 40/50
7. Szlifierka do wałów RU 100
8. Strugarka poprzeczna PABU63
9. Gwinciarka -Obrabiarka OUS-1
10. Szlifierka stacjonarna
11. Frezarka FW32U

O fe r o w a n a
cena kupna
b r u tto w zł

600
800
840
840
2650
2650
1800
3500
300
100
2280

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym urządzeń będących przedmiotem
sprzedaży i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag.*
3. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
urządzeń będących przedmiotem sprzedaży.*

3. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
urządzeń będących przedmiotem sprzedaży.*
4. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu termin składania
ofert.
5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
6. Oświadczam, że zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego.
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) oświadczenie wg załącznika nr 2 do Regulaminu przetargu ofertowego
nieograniczonego na sprzedaż urządzeń ogólnego zastosowania stanowiące mienie
powiatu grajewskiego.

(miejscowość i data)

(podpis oferenta)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

(adres zamieszkania/siedziba firmy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

przystępując do przetargu na sprzedaż urządzeń ogólnego zastosowania stanowiące mienie
powiatu grajewskiego Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu i Regulaminie przetargu ofertowego
nieograniczonego na sprzedaż urządzeń ogólnego zastosowania stanowiące mienie powiatu
grajewskiego oraz z treścią wzoru umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym urządzeń składam ofertę zakupu urządzeń wg załącznika nr 1 do Regulaminu
przetargu.

(podpis oferenta)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Umowa kupna - sprzedaży nr
Zawarta w dniu ...........................w Szczuczynie, pomiędzy:

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a

zwanym w dalszej części Kupującym.
§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż urządzenia:
marka/model/typ .............................................
§2
Sprzedający oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w § 1, będący przedmiotem umowy stanowi
jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:.............................................................
Słownie:.....................................................................................................................................

1.
2.

§4
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego. Termin
płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego.
Wydanie urządzenia, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po
dokonaniu wpłaty przez Kupującego.

§5
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego urządzenia i z tego tytułu nie będzie
zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi
Kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z runowy będzie Sąd właściwy
Sprzedającego.
§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Sprzedający:

Kontrasygnata Głównego Księgowego

Kupujący:

