Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ N/W ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Lp.

Nazwa środka trwałego

Ilość
szt.

Cena wywoławcza
brutto w zł.

1.

Betonownia WBZ-4/15R rok produkcji 1970 , nr inw. 705

1

11.810,-

2.

Silos do cementu rok produkcji 1985 , 265B , nr inw. 832

1

1.200,-

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części składowe poz. nr 1. Betonowni WBZ-4/15R wymienione poniżej
w pozycjach 3 do 11.

•
•
•
•

3.

Betoniarka BMK-500

1

1.300,-

4.

Wyciąg masy betonowej

1

1.700,-

5.

Przenośnik taśmowy PTP-16/500

1

900,-

6.

1

3.900,-

7.

Zbiornik kruszywa ZK-20R z rozdzielaczem RK-4Z/A i dozownikiem
kruszywa DK-1000R
Zbiornik cementu Z-25

8.

Kabina KA-2R

1

360,-

9.

Łopata mechaniczna ŁM 701

1

150,-

10.

Sprężarka powietrza WAN-E

1

500,-

11.

Dozownik cementu DC-301

2

300,-/szt.

2

1.200,- /szt.

Koszt demontażu i transportu zakupionych składników majątku ruchomego leży po stronie nabywcy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w/w środków trwałych.
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie O.P.K. Sp. z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 sala Nr 217, I piętro w dniu 17.08.2012 r. o godz. 1200 przez
komisję przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Wyżej wymienione środki trwałe będące przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie O.P.K. Sp. z o.o. przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie
w dni robocze w godzinach 730 - 1500 .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 42 277 14 00 wew. 110 lub 606-819-511.

•

•

•

•
•
•

•
•

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata w kasie O.P.K. lub na konto BS 39 8786 0001 0000 0169 2000 0003 wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej poszczególnych środków trwałych lub składników do godziny 1100 dnia 17.08.2012
Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby, telefon kontaktowy, NIP oraz numer REGON,
b) oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu oraz sposób jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
d) dowód wniesienia obowiązującego wadium
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 730-1430 w sekretariacie O.P.K. Sp. z o.o.
w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 nie później jednak niż do dnia 17.08.2012 r. do godz. 1130.
Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Oferta na zakup Betonowni WBZ-4/15R . Nie otwierać.” lub „Oferta na zakup części Składowych Betonowni
WBZ-4/15R . Nie otwierać.” lub „Oferta na zakup Silosu do cementu poz. 2 . Nie otwierać.”
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na składniki majątku ruchomego objęte postępowaniem przetargowym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wyżej określonego wadium.
Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty w
terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto oferenta.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
Do demontażu i zabrania przedmiotu sprzedaży nabywca może przystąpić po zapłaceniu ceny nabycia.

