Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy
Gomunice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Gomunice i jednostek organizacyjnych
Gminy Gomunice.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Gmina Gomunice
ul. Armii Krajowej 30
97-545 Gomunice
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego (sala
konferencyjna), w dniu 30.03.2021 r. o godz. 9.00
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego.
Składnik majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu można oglądać na terenie Oczyszczalni
Ścieków Słostowice 1A Gmina Gomunice, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacji
dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Pani Lidia Gala – tel. 604 793 966.
4. Rodzaj, typ i ilość składników majątku ruchomego.
Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki ISEKI typ TF330, rok produkcji 2003 wraz z osprzętem
• Zamiatarka BEMAB G1/6117-48 o nr 888
• Pług hydrauliczny P. OLSSONS LVP 175 o nr 0006579
• Piaskarka samozaładowcza BEMAB 300L
Pojazd ISEKI ma uszkodzoną skrzynię biegów.
Pojazd wraz z osprzętem można obejrzeć na terenie oczyszczalni.
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Gomunice
lub przelewem na konto nr 64 1020 3916 0000 0102 0298 0621 PKO BP, najpóźniej w dniu 26.03.2021r.
6. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 zł brutto.
7. Oferta w formie pisemnej złożona w przetargu powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmy) i adres siedziby
oferenta, telefon, fax lub e-mail, NIP, Regon;
2) Oferowaną cenę za dany składnik majątku ruchomego i warunki jej zapłaty;

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (załącznik nr 1);
4) Dowód wniesienia obowiązującego wadium;
5) Parafowany wzór umowy (załącznik nr 2);
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu
Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu
Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice lub na adres poczty elektronicznej
ug@gomunice.pl :
z dopiskiem ,,Oferta w przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego. Nie
otwierać przed dniem 30.03.2021 r. godz. 9.00.”
Oferty pisemne należy złożyć lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu Gminy
Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice lub na adres poczty elektronicznej
ug@gomunice.pl nie później niż do dnia 30.03.2021 r. do godz. 8.30 ( liczy się data wpływu do urzędu).
Oferta jest wiążąca przez 14 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyn.
9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 ( Oferta w formie pisemnej
złożona w przetargu powinna zawierać. ) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą
inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
10. Inne informacje.
Przedmiot, o którym mowa w pkt 4 niniejszego ogłoszenia stanowi własność Gminy Gomunice. Jest
wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich
nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten składnik majątku ruchomego ani nie
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku
ruchomego objętego przedmiotem przetargu.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o
kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami. Komisja przetargowa
zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia
aukcji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w
terminie określonym przez sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży),
na terenie oczyszczalni ścieków w Słostowicach na podstawie protokołu odbioru.
Gomunice, dn. 16.03.2021 r.

Umowa sprzedaży nr /2021
zawarta w Gomunicach w dniu 2021 r. pomiędzy:

Gminą Gomunice z siedzibą w Gomunicach przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice ( NIP
7722336291) reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice Pawła Olejniczaka, zwana dalej
,,Sprzedawcą”,
a
………………………………………………………………………., zwanym dalej ,,Kupującym”
o następującej treści:
§1
W związku z wyborem oferty Kupującego w przetargu publicznym prowadzonym w oparciu o
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Gomunice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy
Gomunice i jednostek organizacyjnych Gminy Gomunice. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na
Kupującego własność przedmiotu sprzedaży, którym jest pojazd marki ISEKI Typ TF330, rok
produkcji 2003, Nr podwozia T52EF000731, Nr rejestracyjny ERACX05 wraz z osprzętem:
• Zamiatarka BEMAB G1/6117-48 o nr 888
• Pług hydrauliczny P. OLSSONS LVP 175 o nr 0006579
• Piaskarka samozaładowcza BEMAB 300L,
wydać mu ten składnik, a Kupujący zobowiązuje się składnik ten odebrać na warunkach
podanych w ogłoszeniu o publicznym przetargu i zapłacić Sprzedawcy oferowaną cenę.
1. Sprzedawca Oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność, jest wolny od wad
prawnych i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń.
2. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych
zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec
Sprzedawcy.
§2
1. Za przedmiot sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kwotę ………………….zł
brutto (słownie złotych: ……) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
2. Wadium wpłacone przez Kupującego w przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny, o której
mowa w ust.1.

3. Płatność nastąpi, według wyboru Kupującego, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w
fakturze VAT albo gotówką w kasie Sprzedawcy.
4. Za termin dokonania zapłaty uważa się przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie
Sprzedawcy, w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.
§3
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego kwoty,
o której mowa w §2 ust.1.
2. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane
z przedmiotem sprzedaży oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu sprzedaży.
§4
Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki z zapłatą ceny, Sprzedawca odstąpi od umowy bez wyznaczenia
Kupującemu dodatkowego terminu.
§5
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedawcy i
jeden dla Kupującego.

Kupujący:

Sprzedawca:

Załącznik nr 1
…………………….dn. …………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę)

Numer NIP …………………………………………
Numer Regon …………………………………….
Telefon ………………………………………………...

Ja, niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………. oświadczam, że
zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu
na sprzedaż składników majątku ruchomego oraz treścią umowy.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz oświadczam, że zapoznałem się ze
stanem przedmiotu sprzedaży, biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
( w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty).
Składam ofertę zakupu na: pojazd marki ISEKI Typ TF330, rok produkcji 2003, Nr podwozia
T52EF000731, Nr rejestracyjny ERACX05 wraz z osprzętem :
• Zamiatarka BEMAB G1/6117-48 o nr 888
• Pług hydrauliczny P. OLSSONS LVP 175 o nr 0006579
• Piaskarka samozaładowcza BEMAB 300L
za kwotę ………………………….zł. brutto ( słownie złotych …………………………………………………………..)

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny – kwota vadium zaliczona została na poczet ceny.

Warunki zapłaty: 7 dni
W załączeniu: dowód wpłaty vadium.

……………………………………………………………………………….
(podpis Kupującego)

