ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
`

Rudna, 2018.01.12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż materiałów pochodzących z
demontażu, z zapasów magazynowych będących na stanie depozytowym ZGKiM.
Nazwa sprzedającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305
Rudna
Opis przedmiotu sprzedaży:
Lp.

Nazwa

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa,
wywoławcza netto

1

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne 90 WC

szt.

2

37,50 zł/szt.

2

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne 90

szt.

7

37,50 zł/szt.

3

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne 80

szt.

1

37,50 zł/szt.

4

Grzejnik żel. 3 żeb.

szt.

1

10,46 zł/szt.

5

Grzejnik żel. 4 żeb.

szt.

1

13,95 zł/szt.

6

Grzejnik żel. 5 żeb.

szt.

3

17,43 zł/szt.

7

Grzejnik żel. 6 żeb.

szt.

1

20,92 zł/szt.

8

Grzejnik żel. 7 żeb.

szt.

5

24,41 zł/szt.

9

Grzejnik żel. 8 żeb.

szt.

20

27,90 zł/szt.

10

Grzejnik żel. 9 żeb.

szt.

2

31,38 zł/szt.

11

Grzejnik żel. 10 żeb.

szt.

6

33,82 zł/szt.

12

Grzejnik żel. 11 żeb.

szt.

15

38,36 zł/szt.

13

Grzejnik żel. 12 żeb.

szt.

12

41,85 zł/szt.

14

Grzejnik żel. 15 żeb.

szt.

2

52,31 zł/szt.

15

Grzejnik żel. 13 żeb.

szt.

6

45,33 zł/szt.

16

Grzejnik stal. podw.

szt.

5

20,23 zł/szt.

17

Grzejnik stalowy potr.

szt.

8

30,35 zł/szt.

18

Piec gazowy

kpl.

1

37,50 zł/kpl.

19

Grzejnik żeliwny 10 żeb.

szt.

8

34,87 zł/szt.

20

Drewno opałowe mieszane

m3

10

54,88 zł/ m3

21

Ślizg do zjeżdżalni

szt.

1

60,97 zł/szt.
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Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
26.01.2018.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:
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. Oferowaną cenę jednostkowa za określony materiał oraz ilość nabycia ,
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do
sprzedaży.
5. Oświadczenie oferenta o związaniu złożoną ofertą do dnia przeniesienia własności
przedmiotu przetargu.
6. Podpis oferenta.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający dopuszcza składanie ofert
wariantowych (cząstkowych).
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
nieograniczony na sprzedaż materiałów pochodzących z demontażu, z zapasów
magazynowych będących na stanie depozytowym ZGKiM”.
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 minimalna.

który

złoży

ofertę

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu odbioru zakupionego materiału.
Przedmiot sprzedaży będzie można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia
26.01.2018 r. do godz. 9.30 (od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym
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uzgodnieniu terminu). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
609909282 (osoba wyznaczona do kontaktu - Ryszard Burczyc).
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 26.01.2018 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.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16
poz. 93).
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FORMULARZ OFERTOWY
na sprzedaż materiałów pochodzących z demontażu, z zapasów magazynowych
będących na stanie depozytowym ZGKiM

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. Rodzaj materiałów, ilość oraz oferowana cenę jednostkową ,
1. ………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………….

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

Data i Podpis oferenta
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