Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
Zn. spr.: ZG-39-7/13

Przechlewo, 03.12.2013 r.

OBWIESZCZENIE
SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO NIEDŹWIADY W PRZECHLEWIE

ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
tel.: +48-59-8334371, fax: +48-59-8334472
e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
strona internetowa: http://www.niedzwiady.szczecinek.lasy.gov.pl/
NIP: 843-000-30-57
Rachunek bankowy: BS O/Przechlewo nr 03 9326 0006 0060 1193 2000 0010

Zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym pisemnym przetargu na sprzedaż
KRZESŁA, ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Podstawa prawna:
1. Paragraf 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Z dnia 22 grudnia 1994 roku nr 134, poz.692);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 październik 1993 roku w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 roku Nr 70, poz.
780);
3. Zarządzenie Nr 43 z dnia 15 listopada 2007 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa
Niedźwiady w Przechlewie w sprawie powołania komisji do organizowania i
przeprowadzania wszystkich postepowań na udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i
roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz wyceny i sprzedaży
zbędnych składników majątku nadleśnictwa.
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1. Przedmiot przetargu oraz cena wywoławcza określona na dzień 03.12.2013 roku wynosi:
Nr
inwentarzowy
------------

Rok
zakupu
2012

Wartość
brutto (zł)

B40/2785

2006

50,00

- termin ważności do
15.10.2015 r.
ślady użytkowania*

Krzesło TEMA GTP6 C73

B40/3163

2008

66,00

ślady użytkowania*

Krzesło TEMA GTP6 C73

B40/3162

2008

66,00

ślady użytkowania*

Lp

Nazwa składnika majątku

1

Środek ochrony roślin, grzybobójczy
- Maxim025FS, 2,96l
Krzesło TEMA

2
3
4

210,00

Stan techniczny

*opisany stan techniczny składnika jest wyłącznie informacją poglądową. Ze względu na możliwość obejrzenia składnika
sprzedawanego przed złożeniem oferty, po stronie kupującego leży ocena jego stanu technicznego.

2. Koszt przygotowania dokumentów oraz podatki i opłaty związane ze sprzedażą sprzętu
ponosi nabywca.
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 900 do
godz. 1400. Dodatkowych informacji w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400 udziela
- p. Ewa Szałek tel.: +48-59-8334371 wew. 1114334.
4. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2013 roku o godz.10:00 w siedzibie
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie przy ul. Dworcowa 50, 77-320 Przechlewo.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne wpłacenie wadium w wysokości
10 % ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu, w terminie do 18.12.2013 roku
do godz. 9:00.
Oferent winien jest wpłacić wadium w kasie nadleśnictwa lub przelewem na konto
nadleśnictwa PEKAO S.A. O/Człuchów 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386 z dopiskiem
„Wadium – przetarg pisemny”. Za datę wpłacenia wadium uznaje się datę wpływu środków
na konto nadleśnictwa.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta,
zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od nabycia przedmiotu przetargu.
Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny - nie otwierać przed
18.12.2013r. godz. 10:00” należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Niedźwiady w
Przechlewie, ul. Dworcowa 50, 77-320 Przechlewo do dnia 18.12.2013 roku do godz. 9:30.
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom. Za datę złożenia oferty
uważa się dzień potwierdzenia jej odbioru przez nadleśnictwo, lub wpływu do biura
nadleśnictwa.
7. Okres związania ofertą ustala się na 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
8. Pisemna oferta powinna zawierać:





imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
datę sporządzenia oferty;
numer inwentarzowy wraz z nazwą składnika;
 oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie);
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzanego przetargu.
 do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
9. Ocena elementów oferty : cena nabycia – 100 %.
2

a. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę sprzedającemu przysługuje
prawo wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi oferentami.
b. Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży nabywcy, jest wpłacenie ceny nabycia w kasie
nadleśnictwa lub przelewem na konto nadleśnictwa PEKAO S.A. O/Człuchów 67 1240 3796
1111 0000 3074 3386, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku
bankowego przez sprzedającego.
c. W terminie 7 dni od zamknięcia przetargu sprzedający zawiadomi pisemnie o jego
rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
d. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.
10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
1. odwołania przetargu;
2. uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu);
3. zawieszenia postępowania przetargowego.
11. Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta przez komisję przetargową jest
zatwierdzenie protokółu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w
Przechlewie.
12. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu, o którym mowa.

Podpisał:
Nadleśniczy
mgr inż. Ireneusz Jażdżewski

Przechlewo, 2013.12.03
Ogłoszono:
1.
2.
3.
4.

Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa
Strona internetowa: http://www.niedzwiady.szczecinek.lasy.gov.pl/zamowienia_publiczne
BILP – http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/komunikaty_i_ogloszenia
a/a
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Załącznik: wzór oferty

OFERTA

1.

Imię, nazwisko i adres oferenta /nazwa, siedziba i adres oferenta/
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
PESEL.................................................................
NIP.......................................................................

2.

Numer inwentarzowy: ...........................................................

3.

Nazwa inwentarza: ....................................................................

4.

Oferowana cena nabycia brutto..........................................................................zł,
słownie:............................................................................................................. .

5.

Załączniki:

⇒ Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń – załączniki nr ................ .
⇒ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzanego przetargu – załączniki nr ....................... .
⇒ Dowód wniesienia wadium z dnia .........- załącznik nr .................. .

.............................................................................
Data sporządzenia oferty i podpis
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki
bez zastrzeżeń.

_________________
/Data i podpis/

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

_________________
/Data i podpis/
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