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OGT,OSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ KOMBA.INU ZBOZOWEGO

DYREKTOR ZESPOI,U SZKOI, MUND UROWO-TEC HNI CZNYC H
W OSTROWIE OGI,ASZA PRZETARG OFBRTOWY NA SPRZEDAZ KOMBAJNU
ZBOZOWEGO ..BIZON''

1. Nazwa i siedziba sprzedaj4cego:

Zespol Szk6l Mundurowo-Technicznych
W Ostiowie
oitror ss
98- 1 00 {,ask
Regon 000097330

2. Rodzaj pojazdu- Kombajn zboLowy

Producent- Fabryka Maszyn Zniwnych w Ptocku
Marka - Bizon
Typ - 2056

\r fabryczny - 34695
Rok produkcii - 1982

Masa netto - 7300 kg
Wskaznik licznika motogodzi n- 1 53,7 4

3. WartoSd pojazdu:

Cena wywolawcza w przetargu wynosi 8400,00 brutto (slownie: osiem tysigcy czterysta zl.)
cena zawiera podatek V AT 23%.

4.Wadium

Warunkiem przyst4pienia do przetargu jest zlo2eme pisemnej oferty i wniesienie wadium
w wysokoSci 10o/o ceny wywolawczej tj.:

l.Kombajn zbolowy Bizon - 840,00 zl,(slownie: osiemset czterdzie{ci zl.)

Wadium. nale|y wptacii przelewem najp62niej w przeddzieri przetargu do godz. l20tt na
konto Zespolu Szk6l Mundurowo-Technicznych w Ostrowie nr 06 9263 0000 0521 4214
2005 0001, przy czym dat4 wplaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Zespoiu
Szk6t Mundurowo-Technicznych w Ostrowie.
Wadium zwraca sig do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia of'erty,
a uczestnikowi, kt6ry v'rygral przetarg zalicza sig na poczet ceny. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie ucl"rylenia sig Oferenta, kt6ry przetargwygral od zawarcia untowy.

5, Wymagania jakim powinna odpowiadad oferta w prowadzonym przetarguz

Oferta pod rygorem niewaznoSci powinna byi sporz4dzona w fbrmie pisemne.j i musi
zawierac:



a) imig i nazwisko, doktadny adres i telelbn kontaktowy lub nazwg firmy, siedzibq

oferenta, PESEL, NIP, e-mail oraz REGON,

b) w przypadku przyst?pienia do przetargu osoby prawne.i naleZy do oferty dolqczy(

aktualny wyci4g z wlaSciwego rejestru wystawionego nie wczeSnie.i niz 6 miesiEcy

przed uplywem terminu skladania oferty,

c) oferowan4 ceng brutto zaprzedslawiony pojazd objgty przedmiotemprzetargu,

d) oSwiadczenie Oferenta,2e zapoznal sig ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

e) kopig dowodu wplaty wadium.

Formularz oferlowy v, zalqczeniu.

6.Wargnki odrzucenia oferty: -

Oferta zostanie odrzucona, .iezeli :

a) zoslala zlo2ona po wyznaczonym terminie, w niewlaSciwyrn mieiscu lub prz,ez,

Oferenta, kt6ry nie wni6sl wadium,

b) Nie zawiera danych i dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 5 ogloszenia lub sE one

niekompletne, nieczytelne lub budz4 w4tpliwoSi, zai zlohenie wyjaSnien mogloby
prowadzii do uznania jej za nowq ofertg.

7. inne informacje:

a) wybrana zo.stanie oferla zawierajqca najwylsz1ceng, w przypadku zaoferowania takiej

. samej ceny przez wiEcej niz.jednego Oferenta, przetatgbgdzie kontynuowany
w f,ormie ustnei licytac.ii, a2 do wybrania oferenta, kt6ry zaproponu.je na.iwy2.sz4 cenE.

tt 
b; nabywca jest zobowiqzany zaplacic cenE nabycia przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez sprzedaj 4cego,

c) wydanie przedmiotu sprzeda?y nabywcy nast4pi niezwlocznie po zaksiggowanir"r

kwoty wplaty zaplaty na koncie ZSM-T w Ostrowie,

d) nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty z jego nabyciem,

e) ZSM-T w Ostrowie nie bierze odpowiedzialnoSci za slantechniczny sprzedawanego

w przetargu kombainu i zastrzega sobie mozliwoSi uniewaZnienia przetargu bez podania
przyczyn,

f przetarg moze sig odbyi choiby wplyngla tylko jedna oferta spelniaj4ca warunki
okreSlone w ogloszeniu o przetargu tj. zaoferowana cena bgdzie r6wna b4d2 wyLsza od
ceny wywolawcze.j.

8. Termin, miejsce i tryb zloLenia oferfy:

Ofertg naleLy skladad w terminie do dnia 06 maja 2020 r. do godz. l2tt0
w sekretariacie Zespolu Szk6l Mundurowo-Technicznych w Ostrowie, C)str6w 55,
98-100 l-ask. W zamknigtej kopercie opisanej w nastgpuj4cy spos6b: .,9l'erta.
przetargowa na zakup kombainu zbo2owego,..BIZON".

Okres wiqzania ofert wynosi 7 dni.



9. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert w przetargu odbgdzie sig w dniu 06 maja 2020 r. o godz. 1230

w sekretariacie Zespolu Szk6l Mundurowo-Technicznych w Ostrowie.

10. Miejsce i termin, w kt6rym moZna obejrzed kombajn zbotowy bgd4cy przedmiotem
przetargu:

Kombajn zboZov'ry przeznaezony do sprzedazy molna ogl4dai w dni robocze od poniedzialku
do piqtku w godzinach sd 9.00 -13.00 na terenie Zespolu Szk61 Mundurowo-Technicznych
w-Ostfowie, Ostrow 55, 98-100 trask, Osob4 do kontaktu.iest pan Krzysztof Witkowski"
tel.724361 866 lub 43 615 34 61

Administratorem danych osobowych uczestnik6w przetargu jest Zesp6t Szkol Mundurowo-
Technicznych w Ostrowie. Dane przetwarzane sq w celu reahzacji czynnoSci r.rrzgdowych.
Zklauzulq informacyj nq nale|y sig zapoznai ze strony www,zsostrow,wikom,pl

Ostr6w, dnia 21 .04,2020 r.

DYfiF?Kr"oR
dwtouyl,h

mgr BEaif Pokorska-Galowicz

'l



Zatqcznik nr 1 do przetargu
ofertowego na sprzedaz kombajnu
zboZowego,,Bizon"

FORMULARZ OFERTOVYY

lmiq inazwisko/

Nazwa Oferenta

-.-

Adres zamieszkania/

Siedziba Oferenta:.....,,....

Telefon:,....

E-mail:,,,.

PESEL, NlP, Regon:.,..,...,......

Nr i seria dowodu osobistego/
;(yrgan wyoaJqcy:..

Do: Zespolu Szkot Mundurowo-Technicznych w Ostrowie

Przystqpujq do przetargu na zakup kombajnu zboZowego,,Bizon"

Oferulg cehg brutto:.......,. .....;..,...........,,..,.,.,.. Zl

(slownie:.. .,,2+)

Jednocze6nie o6wiadczam,2e zapoznalem siq ze stanem faktycznym pojazdu i nie wnoszg,

co do niego zastrzehen.

(podpis i pieczqtka)


