OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie ul. Bankowa 1 , 16-113 Szudziałowo
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż :
KOPARKO – ŁADOWARKA - Cena wywoławcza 33.000 zł. netto
Typ / model : AMKODOR TO -49 na bazie ciągnika MTZ Białoruś 82.1
Rok produkcji
2007
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko – ładowarki odbędzie się w
dniu 02 sierpnia 2013 r. o godz. 12 ºº w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej
16-113 Szudziałowo ul. Bankowa 1 / sala konferencyjna Urzędu Gminy w Szudziałowie
ul. Bankowa 1 /
Ze stanem technicznym koparko ładowarki można zapoznać się od dnia 18 lipca 2013 roku
do dnia 01 sierpnia 2013 roku , po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( nr telefonu
85-722-14-04 w. 16 lub 667081130 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ważnej oferty i wpłacenie
wadium w pieniądzu w wysokości 10 % (dziesięć procent) ceny wywoławczej na
rachunek bankowy ZGK na konto BS Sokółka O/ Szudziałowo 34 8093 0000 0022 4682
2000 0020 do dnia 02 sierpnia 2013 roku do godz. 11 ºº Za datę wpływu wadium uważa
się datę wpływu kwoty wadium na konto Zakładu Gospodarki
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na koparko –
ładowarkę „ w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie 16-113 Szudziałowo
ul. Bankowa 1 pokój Nr 4
Pisemna oferta powinna zawierać :
1 / imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot ,
2 / w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta
3 / oferowaną cenę oraz sposób zapłaty / tylko przelewem /
4 / oświadczenie ,że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ,
5 / datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
6 / kserokopie potwierdzenia zapłaty wadium .
7 / numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium
Brak któregokolwiek z ww . elementów będzie skutkował odrzuceniem oferty .
Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę : w przypadku złożenia więcej niż jednej
oferty przez tego samego oferenta , oferty te zostaną odrzucone.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu .
Wadium złożone przez oferenta , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik , który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia
umowy .
Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony , niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu .
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia / pomniejszoną o wpłacone wadium /
w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia
faktury VAT na konto BS Sokółka 34 8093 0000 0022 4682 2000 0020.
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego ZGK w Szudziałowie .
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo własności koparko - ładowarki do chwili
uiszczenia ceny nabycia .

Wszelkie koszty związane z odbiorem koparko ładowarki pokrywa nabywca .
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po dokonaniu wpłaty ceny
nabycia .
Sprzedaż koparko-ładowarki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert .
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w ZGK w Szudzialowie ul. Bankowa 1
pokój nr 4 : od pon. do pk. w godz. 8:00 – 15:00 oraz tel. 85 722 14 04 wew. 16.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu , zmianę
warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
DYREKTOR ZGK
Mirosław Grabowicz

