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l. Postanowienia wstępne

t. Przetarg odbywa się zgodnie zart.7OI i następne ustawy zdnia23 kwietnia t964 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 2l20t9r. z dnia 20 maja 2O]_9 roku Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej w

Środzie Wielkopolskiej,

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

uIicy Ignacego Daszyńskiego 5, zwane dalej ,,Organizatorem",
3, Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony.
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Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaz ponizej opisanych maszynf urządzen:

Termin i miejsce złożenia oferty

Oferenci powinni złożyc ofertę na piśmie do dnia 1,4.06.2021, r, do godz. 13:00 na adres biura

Organizatora przy ul. Wiosny Ludów 3, Środa Wielkopolsl<a.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:]"5 dnia 14,06.2O2I r, w biurze Organizatora przy ul. Wiosny
Ludów 3, Środa Wielkopolska.

3. Niezwłocznie, po otwarciu ofert, nie później niz w tym samym dniu, Organizator przystąpi do
ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu.
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Termi n związa nia ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminic 30 dni od dnia złożenia oferty.

Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków
W przetargu mogą brac udział osoby fizyczne, osoby prawne aIbo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
Osobą upowazniona do udzie|ania informacjiw sprawie przetargu oraz sposobu udostępniania
Regulaminu przetargu jest Pan/Pani:
a) Jakub Litke, tel. 607-099-519, e-mail:j.ik!i:,li|,lsq1(fl_z9.|i;.5,1_o_d_ą,p_|

Maszyny/urządzenia mozna og|ądać po dniu publikacji ogłoszenia do dnia upływu terminu
składania ofert, tj. do dnia 14.06.2021- r. w godzinach od 7:OO do ]"5;OO w Środzie
Wielkopolskiej przy ul. Plazowej- teren ,,Max Mariny"

cena ofertowa.Vll.

VM 1500
TURBo

Organizator okreśIa minimalną c ofertową za lne maszyny/ur

Lp. Marka Model Nr reiestracvinv Rok produkcii Przebiee [mtc]
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VIKToR
MEILl Nie dotvczv 1,979 1928 mte

Lp. Marka Model Nr rejestracyjny Rok produkcji Przebieg [mtg]
Minirnalna cena
ofertowa brutto

t
VlKToR
MElLl

VM 1500
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Wadium

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1,0% ceny ofertowej maszyny.
Wadium wnosisię na rachunek bankowy organizatora o numerze: ,l5 9084 0003 2211 0000 6347
0004
Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty,

postanowienia końcowe
Pozostałe warunki przetargu określa Regulaminu sprzedazy maszyn i urządzen obowiązujący w
Zakładzie Gospodarki KomunaInej w Środzie Wielkopo|skiej, zatwierdzonego Zarządzeniem nr
2l201,9r, z dnia 20 maja 20]_9 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie
Wielkopolskiej.

Do publikacji dnia 31 maja2O2t r.
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