Urząd Gminy Sier�MrJ>Szenie
li!. O,inlWska 65

d o skład ania ofert na sprzedaż koparki

63-405 �ieroszewice

Sieroszewice, dnia 18.04.2019 r.

Numer sprawy: ZO.4.2019

Wójt Gminy Sieroszewice zaprasza do składania ofert na sprzedaż koparki
samobieżnej - gąsienicowej WARYŃSKI K-408
Dane dotyczące pojazdu:
1. Koparka samobieżna - gąsienicowa WARYŃSKI K-408, stanowiący własność gminy
Sieroszewice.
2. Dane identyfikacyjne pojazdu:
•

Rodzaj maszyny- Koparka samobieżna gąsienicowa WARYŃSKI

•

Typ/Model - K - 408

•

Rok produkcji- 1989

•

Numer rejestracyjny- BRAK

•

Numer fabryczny- 4848

•

Rodzaj silnika - ZS

Nazwa i adres sprzedającego:
• Nazwa sprzedającego: Gmina Sieroszewice
•

Adres sprzedającego: ul. Ostrowska 65

•

Kod i miejscowość: 63-405 Sieroszewice

•

Telefon: 62 7396076

•

Faks: 62 7396456

•

Adres strony internetowej: www.sieroszewice.pl

•

Adres poczty elektronicznej: sieroszewice@sieroszewice.pl

•

Godziny urzędowania: poniedziałek 9:00 do 17:00 wtorek-piątek 7:30 do 15:30

Informacje dotyczące postępowania:
1. Cena minimalna samochodu wynosi 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100).
2. Maszynę można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem GZK w Sieroszewicach (tel. 609 366 988).
3. Gmina Sieroszewice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanej maszyny.
Oferta oraz opis sposobu dokonywania oceny oferty:
1. Oferta pisemna z jedną ceną złożona w terminie do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:00
2. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) numer PESEL/NIP oferenta,

3) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu bądź też
ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży,
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione Geśli
dotyczy).
3. Formularz ofertowy oraz wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz
ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Sieroszewice: www.bip.sieroszewice.pl
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być nan1es10ne czytelnie

winny być opatrzone

podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta na sprzedaż koparki samobieżnej - gąsienicowej WARYŃSKI K-408" w Urzędzie

Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, w terminie do dnia 16.05.2019 r.
do godz. 10:00

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Sieroszewice,
ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice - pokój nr 7. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu
ofert.
8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
l ) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
2) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne
bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej
za nową ofertę.
9. Kryterium oceny ofert - najwyższa cena 100 %.
10. Koparka zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje
najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia
umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty - zapłaci
całkowitą cenę kupna maszyny. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia.
11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, do oferentów, którzy złożyli
te oferty, złożone zostanie dodatkowe zapytanie z ofertą postąpienia od dotychczas oferowanej
ceny o wartość nie niższą niż 50 zł, do uzyskania najwyższej ceny, a maszyna zostanie
sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę.
12. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

