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OGŁOSZENlE O PRZETARGU

W TRYB|E oKREśLoNYM W ART. 7o1 KoDEKSU cYWlLNEGo
NA SPRZEDM ratraka VlKTOR MElLl tvp VM 1500

Termin i miejsce złożenia oferty

oferenci powinni złożyc ofertę na piśmie do dnia 09.04.202t r. do godz. 10:00 na adres biura

Organizatora przy ul, Wiosny Ludów 3, Środa Wielkopolska.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1O:1_5 dnia 09.04,202I r. w biurze Organizatora przy ul. Wiosny
Ludów 3, Środa Wielkopolska.
Niezwłocznie, po otwarciu ofert, nie później niz w tym samym dniu, Organizator przystąpi do

ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu,

Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.

Osobą upowazniona do udzielania informacjiw sprawie przetargu oraz sposobu udostępniania
Regulaminu przetargu jest Pan/Pani:
a) lakub Litke, tel, 607-099-519, e-mail:Lą,]suh,]l_!k_e_@;gk,sr"o*d_ą",,p]

Maszyny/urządzenia mozna oglądać po dniu publikacji ogłoszenia do dnia upływu terminu
składania ofert, tj, do dnia 09.04.2021 r. w godzinach od 7:OO do 15:OO w Środzie

Wielkopolskiej przy ul. Plazowej - teren ,,Max Mariny"

cena ofertowa.

l. Postanowienia wstępne

t, Przetarg odbywa się zgodnie z ar:.7OI i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks

cywilny (Dz.U. 2O2O poz, t740) oraz na postawie Regulaminu sprzedaży maszyn i urządzeń

obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej, zatwierdzonego

Zarządzeniem nr 2l2Ot9r. z dnia 20 maja 2019 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki KomunaInej w

Środzie Wielkopolskiej.

2. organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej przy

ulicy lgnacego Daszyńskiego 5, zwane dalej,,Organizatorem".
3. Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony.

Przedmiot przetargu

P rzed m iotem przeta rgu jest sp rzedaz pon izej opisa nych maszyn/u rządzeń :

ll.

]-.

lll.

3.

lV.

l.

2,

3.

Vll.

VM 1500
TURBo

VlKToR
MElLl

zator określa minima ofertową za ne maszyny l urządzenia:

Lp, Marka Model Nr reiestracvinv Rok produkcii Przebieg [mtg]

I Nie dotvczv ]-979 1928 mte

Lp. Marka Model Nr rejestracyjny Rok produkcji Przebieg [mtg]
Mlnimalna Cena
ofertowa brutto

t
VlKToR
MElLl

VM 1500
TURBo Nie dotvczv 1979 1928 mts 48.21,6,00 zł



VlIl. Wadium

1,, Oferent Zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10% ceny ofertowej maszyny.
2. Wadium wnosisię na rachunek bankowy organizatora o nUmerze: 15 9084 0003 2211 0000 6347

0004
3. Wadium powinno być wpłacone najpoźniej w dniu złozenia oferty.

lx. postanowienia końcowe
1. Pozostałe warunki przetargu określa Regu|aminu sprzedazy maszyn i urządzeń obowiązujący w

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopo|skiej, zatwierdzonego Zarządzeniem nr
2l20t9r. z dnia 20 maja 2019 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w środzie
Wielkopolskiej.

Do publikacji dnia 25 marca 2021r.
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