
 OGŁOSZENIE 

z dn. 28 listopada 2016 r 

 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego 

w Gołotczyźnie 

o przetargu ofertowym, pisemnym na sprzedaż autobusu 

  

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

tel. 23 / 671 30 31;   

REGON: 000861877 ; NIP: 566 13 62 719 

e-mail: bratne@ci.home.pl 

adres internetowy:www.bratne.republika.pl 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisje przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu  

 

14 grudnia 2016 r. godz. 10:15 

 

3. Miejsce i termin w których można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 

ruchomego 

 

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego ul. Ciechanowska 18 b Gołotczyzna, 06-430 

Sońsk w godz. 9:00-14:00 w dniach 29 listopada 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.  

Szczegółowe informacji udziela Kierownik Gospodarczy – Wiesław Kołakowski 23 671 30 31 

 

4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze 

  

L.p. Marka i 

typ 

Ilość  Numer 

rejestrac. 

Rok 

prod. 

Przebieg w 

km 

Cena 

wywoławcza 

brutto 

Wadium 

  

1 Autobus 

Jelcz 

PR110 

1  CIV5124 1988 153578 5 000,00 zl  500,00 

zł 

  

Cenę zbycia autobusu stanowi cena najwyższa z zaproponowanych. 

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia 

 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w niżej wymienionej kwocie  

 

 

Lp. Marka pojazdu Kwota wadium w zł 

1. Autobus Jelcz PR110 500,00 zł 

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto 62101010100095111391200000  

Pieniądze powinny znajdować się na koncie organizatora przetargu do dnia 14 grudnia 2016 

r. do godz.10:00 

 

 

 

 
 

 



6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu 

Oferta winna zawierać: 

1. Dokładne oznaczenie oferenta: jego imię i nazwisko, PESEL lub firmę (nazwę) oraz 

dokładny adres 

(ze wskazaniem siedziby); numer NIP. 

2. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do ofert dołączyć 

aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do 

CEIDG.  

3. Zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

4. Dowód wniesienia wadium. 

5. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku 

niewybrania oferty oferenta. 

6. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu. 

7. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym, 

faktycznym oraz technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o braku jakichkolwiek 

zastrzeżeń oferenta w tym względzie. 

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę (zbieżność ofert) 

Organizator przetargu może przeprowadzić 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. 

 

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie wg wzoru. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

,, Oferta przetargowa na sprzedaż autobusu marki  Jelcz PR110” 

 

Nie otwierać przed dniem  14 grudnia 2016 r. godz. 10:00 

 

7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca 

Oferty pisemne należy składać  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30 

do dnia 14 grudnia 2016 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 18 b. 

 

Dopuszcza się złożenie przez oferentów tylko jednej oferty. 

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

 

 

Inne informacje: 

  

1. Przetarg jest organizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

maja 2010 r. w sprawie sposobu i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( DZ.U. Nr 114poz. 761) 

2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki 

niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie 

będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym 

zakupionego pojazdu.     

3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę na pojazd 

objęty przetargiem. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.  

4. Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium określonego w pkt 5 

niniejszego ogłoszenia . 
5. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia 

6. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie zostaną wybrani lub zostaną odrzuceni 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni. 



7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał 

przetarg uchylił się od zawarcia umowy. 

8. Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, 

w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta który nie wniósł wadium. Jeżeli oferta nie 

zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust 1. Ustawy , lub są one nie 

kompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość. 

9. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany 

pojazd pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie 

przeprowadzona licytacja, której ceną wywoławczą jest cena zaproponowana w 

ofertach. 

10. O terminie aukcji Oferenci zostaną powiadomienie oddzielnym pismem. 

11. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu w całości ponosi kupujący. 

 

Termin zawarcia umowy 

1. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze przez komisje przetargową najkorzystniejszej 

ofert. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty 

zawierającej najwyższą cenę  

3. Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu całej ceny nabycia. 

 

Bliższe informacje dotyczące postępowania dostępne pod tel. 23 / 671 30 31 

  

 


