II ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku
ruchomego
1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach
Ul. Ogrodowa 49
16-400 Suwałki

2. Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 24.11.2017 r. O godz. 12:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku
ruchomego:
Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć
w siedzibie szkoły przy ul. Ogrodowej 49 w Suwałkach w dniu 10 - 23.11.2017r. w godz.
od 10:00 do 13:00. Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Pan Pomian
Jan, tel. (87) 567-90-81 w. 306.

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny
wywoławcze:
Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku ruchomego, określone w załączniku
do niniejszego ogłoszenia.

5. Złożona oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon
kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;
2. określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta, oferowaną cenę za
składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem sprzedaży (nie niższą niż
cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
2. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Suwałkach, Ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki
3. Na kopercie powinien znajdować się napis:
„Oferta na zakup składników majątku ruchomego”.

im.

W.

Witosa

4. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 8:00-15:00 nie
później niż do dnia 24.11.2017 r. do godz. 09:00 w sekretariacie szkoły.
5. Oferta jest wiążąca przez 14 dni.
6. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez
wybrania którejkolwiek z ofert bez, podania przyczyn.

7. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
oferenta, który nie wniósł wadium;
2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
3. O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8. Inne informacje:
1. Procedura sprzedaży jest prowadzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 04
kwietnia 2017 r.(Dz. U. 2017r. poz. 729).
2. Przedmioty, o których mowa w załączniku do niniejszego ogłoszenia stanowią
własność ZSCKR w Suwałkach, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone
prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne
postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one
również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik
majątku ruchomego objętego przedmiotem sprzedaży.
4. Wystawienie faktury nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia procedury
sprzedaży.
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym
przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury .
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, na
podstawie protokołu odbioru.
7. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
Suwałki, dnia 09.11.2017r.

