Załącznik do II ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników
majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach
I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I CENY WYWOŁAWCZE
1 Kombajn „BIZON” super rok produkcji 1989, symbol ZO 56, nr 65,282 – 12 500zł;
2 Autobus Jelcz PR 110 D LUX rok produkcji 1989, nr indentyfikacyjny 2196 – 7 500zł;
3. Ładowacz TROL – 2 000zł;
3. Wyorywacz aktywny szkółkarski – 1 250zł;
4. Rozdrabniacz sadowniczy – 1 250zł;
5. Kosiarka rotacyjna – 250zł;
6. Tunel foliowy 7 x 30 (2szt.) – cena 1 szt. 1 250zł;
7. Urządzenie do zraszania gleby – 250zł;
8. Kocioł wodny niskotemperaturowy BUDERUS G-605 Nr fabryczny 525304, rok budowy 1994 ,
Nr ewidencyjny 720100218, moc 1200 kW – 2 000zł;
9. Kocioł wodny niskotemperaturowy BUDERUS G-605 Nr fabryczny 5364499, rok budowy 1994,
Nr ewidencyjny 720100219, moc 530 kW – 1 000zł

II. OFERTY
Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi oferenta i z napisem
„Oferta na zakup składników majątku ruchomego” w sekretariacie szkoły pod adresem:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49,
16 - 400 Suwałki, w terminie do dnia 24 listopada 2017r. do godz. 9:00. Część jawna przetargu
odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 12.00.
III. WYBÓR OFERT – INFORMACJE DODATKOWE
1. Każdy z uczestników składa jedną ofertę.
2. Dopuszcza się składanie ofert na więcej niż jeden oferowany sprzęt.
3. W przypadku ofert równorzędnych co do ceny, wybór nastąpi po przeprowadzeniu licytacji
– udzielenie przybicia nastąpi dla najkorzystniejszej dla Organizatora oferty. O wyborze ofert, każdy
z uczestników zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany
warunków przetargu bez podania przyczyny.
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM
1. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
2. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: NBP o/Białystok nr rachunku: 39 1010 1049
0050 1813 9120 0000 z adnotacją: "Wadium na zakup składników majątku ruchomego
ZSCKR w Suwałkach”
3. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku
ruchomego.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca
się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży.

