
                                            OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Kierownik Samorządowego Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                  
w Pęczniewie                                                                                                                 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny  na sprzedaż ruchomości: 

Przedmiot przetargu:                                                                                                           
1.Przyczepa  niskopodwoziowa:   marka POM-Śrem, model  T035, rok prod. 1980,  brak 
rejestracji          
cena wywoławcza 1700,00 zł netto ( słownie: jeden tysiąc siedemset zł 00/100 gr )                                                                                                                              
2.Samochód ciężarowy do wywozu śmieci: marka DAF, rok prod. 2008,                                                      
model LF 55.220 E4 18.0t  
 - cena wywoławcza 182000  zł netto ( słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące  zł 00/100 gr )                                                                                    
Do cen  uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.  na 
konto 85 9263 0000 4012 7185 2004 0002    oraz  złożenie pisemnej  oferty wg wzoru.  

Przetarg odbędzie  się  w dniu  05.03.2014r  o godz  10:00  w siedzibie   Urzędu Gminy w 
Pęczniewie   99-235 Pęczniew ul. Główna 10/12 pokój nr 13 ( Sala konferencyjna ) 

Szczegółowe informacje  tel. ( 43) 678-19-78  oraz na  stronie internetowej                                                                                            
http://e-peczniew.pl 

Wymienione wyżej ruchomości  można oglądać  od dnia ogłoszenia do dnia 05.03.2014r do 
godziny 10:00 po uprzednim uzgodnieniu  z Kierownikiem SZGKiM w Pęczniewie. 

SZGKiM w Pęczniewie nie zapewnia załadunku ani transportu ruchomości stanowiących 
przedmiot przetargu. 

Wadium: 

1.Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  SZGKiM w Pęczniewie nr        
85 9263 0000 4012 7185 2004 0002     tak, aby  w dniu 05.03.2014r znalazły się na rachunku 
bankowym  SZGKiM w Pęczniewie i były  w dyspozycji Zakładu.                                                                                       

2.data uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego. 

3.Wadium wpłacone przez Oferenta zwraca się  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu 
przetargu na rachunek bankowy wpłacającego. Oferentowi, którego oferta została wybrana 
wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. 

4. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy Oferent nie dokona wymaganej wpłaty reszty kwoty 
we wskazanym terminie. 

Opis sposobu składania ofert: 

1.Oferty należy składać na kartach ofertowych w zamkniętych kopertach do dnia  05.03.2014r 
do godz. 10:00 w  sekretariacie Urzędu Gminy w Pęczniewie 99-235 Pęczniew ul. Główna 
10/12 



2.Karty ofertowe można pobrać w  SZGKiM w Pęczniewie oraz ze strony internetowej   
http://e-peczniew.pl 

Szczegółowe warunki postępowania: 

1.Cena zaoferowana w niniejszym postępowaniu nie może być niższa niż cena wywoławcza. 

2.Kryterium oceny ofert  - cena 100% 

3.Ustalony w drodze przetargu  nabywca jest zobowiązany do uiszczenia kwoty 
pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 5 dni licząc od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze  na rachunek bankowy SZGKiM w Pęczniewie                             
85 9263 0000 4012 7185 2004 0002. 

4. Datą uiszczenia kwoty jest data uznania rachunku bankowego. 

5.Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. 

6.Informacji w sprawie przetargu udziela Kierownik Samorządowego Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej   w Pęczniewie tel. (43) 678-19-78. 

Termin otwarcia ofert: 

Przetarg odbędzie się  w dniu 05.03.2014r o godz: 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Pęczniewie   99-235 Pęczniew ul. Główna 10/12 pokój nr 13 ( Sala konferencyjna ) 

Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie ma Regulamin 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomości Samorządowego zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie wprowadzony Zarządzeniem nr 3   Kierownika 
SZGKiM w Pęczniewie z dnia   19.02.2014r.  

Załączniki: 

1.Dokumentacja dotycząca  przyczepy niskopodwoziowej                                                       
2.Dokumentacja  dotycząca  samochodu ciężarowego do wywozu śmieci                              
3.Dokumentacja fotograficzna 

 

Kierownik 
Samorządowego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Pęczniewie 

/-/ Roman Walczak 
 

 

 

 

 


