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Postanowienia wstr;pnc

1. Przetar8 odbywa się zgodnie z art. 7O1 i nastqpnc Ust2wy z dnia 23 kwietnia 1,954 r. - Kodeks

cywilny (Dz.U, 2O2O poz, 1"7 40) orat. na postawic Rcgulaminu sprzedaży masżyn i urządzeń

obowiązujący w Zakładzie Gospodarki KomunaInej w Środzie Wielkopolskiej, zatwierdzonego

Zarządzeniem nr 2l2OL9r, z dnia 2O maja 2019 roku Dyrcktora Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Środzie WieIkopoIskiej.

2. organizatorern przetargu jest Za(ład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej przy

uIicy lgnacego Daszyńskicgo 5,zwanc dalej ,,Or8a n iZatorem",

3. Tryb prze|a,8U: prżclar8 piSc,'lny 1'co8r.]nic7ony.

ll, PrZedmiot przetargU

Przedmiotem przetargujest sprzedaż poniżej opisanych maszynlurządzeń:

L

?..

Termin i miejsce złoźenia oferty

oferenci powinni ziożyć ofcrtq na piśmie do dnia ?"/.O9.7021 r. do godz, 10:00 na adres biura

Organizatora przy ul, Wiosny L.udów 3, Środa Wiclkopolska,
otwarcie ofert nastąpi o godż, 10:1,5 dnia 27,09.202I r. w blurze or8aniżatora przy Ul, W]osny

Ludów 3, Śroo a Wic,|,opolska,
Niezwłocżnie, po otwarCiU ofert, nie później niż W tym samym dniU, or8anizator przystąpi do

ich badan]a pod wzglqdem zgodności z warunkami przetargu.

Termin zWiązania ofertą
oferent j(.st Związany ofcrtą W terminie 30 dni od dnia złożenia oferty,

Warunki przetar8u oraz sposób udostępnienia tych warunków
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne a bo jednostki organizacyjne

n'cposiad:jące osobowL,sci prrwnłj,
osobą upoważniona do udzielania informacjiw sprawle przetargu oraz sposobu Udostępniania

Regu la m in u prżeta rgu jest Pa n:

a) Jakub L]tke, tel, 607-099-519, c-mail: l;, lLlb.ltl.e(P,_a.:ij'l:.,_:1_91,i:],,.!ll

Maszyny/urządzenia można oglądać po dniu pub|ikacji ogioszenia do dnia upływu terminu
sktadania o{ert w godzinach od 7:OO do ],5:O0 w Środzie WiclkopoIskioj przy ul. Nad Strugą 8 -
teren bazy Usług KomunaInych Sp, z o,o.

cena ofertowa.
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nizator okrcślaminima dzcn]a:
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Waditrm

oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10% ceny ofertowej maszyny,
Wadium wnosi się na rachunek bankowy organizatoTa o numeTze: 15 9084 0003 2211 oooo 6347
0004
Wadium powinno być wpłacone nalpóźniej w d niu złożenia oferty,

postanowienia koricowe
Pożostałe warunki przetargu okreś|a llegulaminu sprzedaźy maszyn i urządzeń obowiązujący w
Zakładzie Gospodarki KomunaInej w Środzie Wielkopolskiej, zatwierdzonego Zarządzeniem nr
2/2O19r. z dnia 20 ma.ia 2019 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie
Wielkopolskiej,

Do pub ikacji dnia 10 września 2021 r,


