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PostanoWicnia Wstępne

1. Prżetar8 odbywa się zgodnie ż art, 701 i nastqpnc ustawy z dnia 23 kwietnia ]-964 r, - Kodeks

cywi|ny (Dz.U. 2020 poz. 17 40) oraz na postawic tlc8u|aminu sprzedaży maszyn i urządzeń
obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Kornunalncj w Śroc]zie Wie kopo|skiej, zatwierdzonego
Zarządzeniem nr 2l20l9r. z dnia 20 maja 20]-9 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Środzie WieIkopoIskiej.

2. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej przy
ulicy l6nacego Daszyńskicgo 5, zwane daIej ,, Orga n izatorem",

3. Tryb przetarguI prżetar8 pisc,nny 1'c08la'liczo,ly,

ll.

1,

Przedmiot przetar8u

Przedmiotem przetargu jest sprzedaZ poniże] opisanych maszy n l urządzeń:

Lp, I Mlrl ;l Modcl Nr reiest,ra(:V]nV llok p rcd U kcjl l)17ebieij Imt!]]

1, oZ^ME I P,T6 Nie dotyczy 2O1]] N ic dotycZy

ll]. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferenci powinni zlożyć ofertę na piśmie do dnia 27.09,2021" r. do godz, 10:00 na adres biura
Organ jzatora przy u|. Wiosny Ludów 3, Środa Wiel<opolska.
otwarcie of€rt nastąpi o 8odż, 10:15 dnia 21.o9.2_021" r, w biurzc or8anizatora przy ul, Wiosny
Ludów 3, Środa Wielkopo|ska.

3. Niezwłocznie, po otwarciU ofert, nie później niż W tym samym dniu, or8anizator przystąpi do
ich badania pod względem zgodności z warunkami prżctargu.

1,

2.

1.

2.

3,

Termin zWiązania ofeńą
oferent jest ZWiąu any ofertą W tcrminie 30 dni od dnia Złoźenia ofcrty,

Warunki przeta18u oraz sposób udostępnienia tych warunków
W pfżetar8u mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne
n icposiad ające osobowości pt awncj.
Osobą upoważniona do udzicIania informacji w sprawie przetargu oraz sposobu udostępniania
Regu la m in u przetargu jest Pan:
a) Jakub Litke, te|,607-099-519, e-mai|: l;:krlb.l lIig@_łg!:rrpl11,t,l.L
Maszyny lurządzenia można oglądać po dniu publikacli ogłoszenia do dnia upływu terminu
składania ofert w godżinach od 7:0O do 15:O0 w Środzio Wielkopolskiej przy ul. Nad Strugą 8 -
teren bazy Usług KomLnaInycl, Sp, z o.o,

cena ofertowa,Vl .

nizator okreś a minima ną ccnq o{crtowa za

Lp. Marka Model
Nr
rcicstracv]nv

Iir;k prodLlkcji
P rzc,.b ieg

Imtql

Minimalna cena
o rerio$/a brt]tt]o

] OZAM t. I Pltj N ic dotVCżV 2,075 N ie dotvc7v 40,3,1,1,00 żł b rUtto
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1-.
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3,

lX.

1,.

Wadium
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wyso|(ości 10% ceny ofertowej masżyny,

Wadium wnosi się na rachUnek bankowy Organizatora o nUmerze: 15 9084 0003 2211 0000 6347
0004
Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty.

posta nowienia końcowe
Pozostałe warunki przetargu określa flegulaminu sprzedaży maszyn i urządzeń obowiązujący w
Zakładzie Gospodarki KomunaInej w Środzie Wie kopolskiej, zatwierdzonego Zarządzeniem nr

2lżO1"9r. z dnia 20 maja 2019 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie
WieIkopolskiej,

Do publikacji dnia 1.0 Wrześnja 2021 f.

,f,wry2,
Ywona tlagffizwĆlarat


