Ogłoszenie o przetargu nr 3
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Krzelowie, Krzelów 39 28-340 Sędziszów tel. 413811029
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż maszyny rolniczej rozrzutnik obornika marki Pichon M8 rok prod. 2014 nr seryjny MP8-0008.
Pisemne oferty zakupu z deklarowaną cena brutto należy składać w sekretariacie Zespółu Szkół CKR w Krzelowie ( Krzelów 39 ),
w terminie do
17.01.2020r. do godz. 10 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta Pichon M8 – nie otwierać przed 17.01.2020r. godz. 10.30”. Dla ofert przesłanych pocztą
liczy się data wpływu do Zespołu Szkół CKR w Krzelowie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2020r. o godz. 10.30.
Maszynę można oglądać w dniach od 03.01.2020r. w godz. 9-14 pod adresem: Zespół Szkół CKR Krzelów 39 28-340 Sędziszów.
Zbywający informuje, iż nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.
Cena wywoławcza pojazdu została ustalona w kwocie 55000,00zł brutto
Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę /firmy/ i siedzibę oferenta,
-oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
-pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji oględzin.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni i biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium wyłącznie w pieniądzu w kwocie 5500,00 zł. brutto na konto Zespołu Szkół CKR w Krzelowie nr rachunku
30 1240 4982 1111 0010 6361 5954 . Wadium zostaje wniesione gdy środki pieniężne znajdą się na ww. rachunku najpóźniej do dnia 17.01.2020r. do godz. 9.00. Dowód
wpłaty należy załączyć do oferty. Brak wadium lub złożenie wadium w kwocie mniejszej będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wadium złożone przez oferentów, których
oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez
nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Komisja przetargowa wybiera oferenta który zaoferował najwyższą cenę.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez zbywającego, są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Termin i miejsce zawarcia umowy (nie później niż 2 tygodnie od dnia rozstrzygnięcia przetargu) zostanie ustalony z wybranym oferentem po zakończeniu przetargu, przy
czym nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje
niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
Informacje można uzyskać pod Tel. 413811029 lub na stronie www.zsckpkrzelow.pl
Zbywający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Krzelów 03.01.2020

