ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
`

Rudna, 2018.01.12.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305
Rudna po raz kolejny ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych –
wyposażenia likwidowanej kotłowni gazowej przy ul. Leśnej w Rudnej .

1.Przedmiotem zbycia są nw. środki trwałe stanowiące wyposażenie kotłowni :
Lp.

Nazwa

j.m.

Ilość

1

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania 1998 r.
GRUNDFOS typ VPE 65-120

szt.

1

2

Pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej 1998 r.
GRUNDFOS typ VPC 50-60

szt.

1

3

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej firmy szt.
Sprinta z 2013 r.

1

4

Liczniki ciepła z 2010 r. firmy Kampstrup typ
Multical 401

szt.

2

5

Naczynie wzbiorczo-przeponowe 2016 r. REFLEX szt.
N 300

1

6

Kotły wodne Viessmann typ PAROMAT
DUPLEX-TR łącznie z palnikami olejowymi (2
szt.) 1998 r.

szt.

2

7

Podgrzewacze ciepłej wody z 1998 r. VERTICELL szt.
Viessmann MG 500l

3

Cena wywoławcza sprzedaży wyposażenia likwidowanej kotłowni gazowej – 37 240,00zł
(cena zawiera wartość środków trwałych, wszystkie koszty związane z demontażem, załadunkiem i
transportem przedmiotowych środków trwałych. )
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
02.03.2018 r. do godz. 1000.
Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedającego, tj. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, lub ze strony
internetowej: zgkim@rudna.pl.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko i imię lub nazwę Firmy oferenta z podaniem:
Siedziba:
59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 0-76 746 70 84, fax. 0-76 746 70 80
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

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)
Adres zamieszkania lub siedziby Firmy oferenta.
Cenę nabycia .
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do
sprzedaży.
Oświadczenie oferenta o związaniu złożoną ofertą do dnia przeniesienia własności
przedmiotu przetargu.
Oświadczenie oferenta o poniesieniu wszystkich kosztów związanych z demontażem ,
załadunkiem i transportem przedmiotu sprzedaży.
Podpis oferenta.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie przewiduje składania ofert
wariantowych (cząstkowych).
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej przeznaczonej do
likwidacji”.
Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien wpłacić wadium w wysokości
5000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe nr rachunku BS WSCHOWA Nr 38 8669 0001
0151 6472 2000 0010 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu pod rygorem
niedopuszczenia do przetargu.
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.
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.
Cena nie zawiera podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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 wywoławcza.
Siedziba:
59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 0-76 746 70 84, fax. 0-76 746 70 80

który

złoży

ofertę
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Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego przetarg , nie dłuższym niż siedem dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu..
Przedmiot sprzedaży będzie można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia
02.03.2018 r. do godz. 9.30 (od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746
70 92 (osoba wyznaczona do kontaktu - Jolanta Kościelniak).
Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości, na stronie BIP ZGKiM ,
BIP Gminy Rudna, oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie
sprzedającego .
Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.
Pozostałe informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 o godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego Plac
Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, pok.16
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.
ZGKiM zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania
przyczyn.

Halina Zbroińska
p.o. Dyrektora
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Siedziba:
59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 0-76 746 70 84, fax. 0-76 746 70 80
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FORMULARZ OFERTOWY
na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej osiedlowej przeznaczonej do likwidacji.

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. Cena nabycia:
………………………………………………………………………………

4 Oświadczam , że ;
- zapoznałem się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszę
uwag,
- związany jestem ze złożoną ofertą do dnia przeniesienia własności przedmiotu przetargu
- poniosę wszystkie koszty związane z demontażem, załadunkiem i transportem
przedmiotu sprzedaży.

Data i Podpis oferenta

Siedziba:
59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 0-76 746 70 84, fax. 0-76 746 70 80

