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Zal<ł,ad Gospodarki l(omunalnej w Szczębrzęszynie Sp. z o.o. zaprasza do składania
ofert na sptzedń ptzęz Zamawiającego samochodu cięzarowego.

Przedmiot postępowania nie podlega ustawie z dnia ll września 20l9r.Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.

Poz,20l9 zpóŹn.nrr.) -wartość całkowita zamówienia nieprzekracza wyrazonej w ztoĘchkwoty 130 000,00zŁnetto.

l. Nazwa i siedziba organizatora przetargu publicznego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o,o.

ul. Gorajska 51 22-460 Szczebrzeszyn

NIP 922-304-,71-96,

Tel, 84 68 2l 167, e-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl

Godziny pracy organiz ator a przetargu : 07 : 00- l 5 : 00.

2. Nazwa oraz opis składnika majątkowego będącego przedmiotem przetargu:

Samochód ciężarowy RENAULT MASTER

Nr identyfikacyj ny VF1 HDCVK534903053

Rok produkcji: 200ó

Przebieg: 30lż72 km

Rodzaj silnika Z.S"

Pojemność/moc silnika: 2495 cm3

Manualna skrzynia biegów

Masa wlasna: 2360 kg

Samochód NIE posiada badań technicznych dopuszczających go do ruchu drogowego

3" Cena wywoławcza zbywanego skladnika majątkowego : 
,

8610,00ZŁ (osIEEM TYsIĘcY SZEŚCSET DZIESIĘĆ ZŁ}TY CHBRUTTO)

4. Termin i miejsce w którym będzie możliwe dokonanie oględzin zbywanego sktadnika majątku ruchomego:

Samochód możnaobejrzeć na terenię ZakładtlGospodarki Komunalnej Sp, z o.o.

ul. Nadrzeczn a 220, 22-460 Szczebrzeszyn w godz. 07,00- l 5,00
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5. Dane kontaktowe osoby u której można uzyskać szczegółowe informacje na temat zbywanego składnika

majątkowego:

tel. 84 ó8 2l 167, Piotr Gnieciak664160 647

ó. Wymagania dotyczące składanej oferty

1) Uczestnik przetarglJ może z}oĘć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Oferta winna zawierać: dane dotyczące uczesfirika przetargu (imię, nazwisko/firmę, adres, telefon kontaktowy,

fax, adres email, NIĘ REGON, nr KRS).

3) Zaoferowaną cenę nelio za zbywany składnik majątku.

4) Oświadczęnie uczestnika że zapoznń się z warunkami przetargu oraz ze stanem zbywanego składnika

majątkowego, a w przypadku nie dokonania oględzin informację że ponosi konsekwencje ich nie dokonania.

8. Termin, miejsce i sposób składania ofert

OfeĘ winny być składane w biurze siedziby organizatoraprzętargutj. ul. Gorajsk a 51 22-460 Szczebrzesrynw

zaklejonej kopercie zaadresowanej wg. wzoru:

Zakład Gospodąrki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o,o.,

Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Renault Mąster

Nie otwierać przed Komisyjnym otwarciem ofert .

lub pocaą elektroniczną na adres : przetar gi@zgk-szczebrzeszyn. pl

Oferty należy składać w siedzibie organizatora

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 do dnia 20,10,2022 r do godz. 11.30

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9" Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie organizatoraprzetargu dniu 20.10.2022t o godzinie 11,45

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia prżbtargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez

podania wy raźnej przyczyny.

1l" Dodatkowe informacje:

1) Składana oferta nie podlega negocjacjom,
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ż) Oferty ńożone po terminie wskazanym w pkt. 8 zostaną odrzucone.

3) Ofeńy nieczytelne, budzące wąĘliwości gdzie złożenie wyjaśnień będzie bezcelowe, zostarLąodrzucone.

4) O odrzuceniu ofeĘ, organizator niezwłocznie zawiadomi uczestnika przetargu.

12. Termin sprzedaży:

1) Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni po wyborze przez Komisję ofeĘ najkorzystniejszej.

2) Uczestnik zobowiązanyjest do zapłaty ceny w terminie najpóźniej 7 dnia po wystawieniu faktury.

3) Wydanie uczestnikowi przedmiotu przetargu nastąpi po zapłaceniu faktury.

4) Wszelkie koszĘ zlltiązane z nabyciem składnika majątku ponosi uczestnik.
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